
SÁCH LỄ RÔMA 
 

LỜI NGUYỆN TRONG THÁNH LỄ 
 

NGHI THỨC THÁNH LỄ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

MÙA THƯỜNG NIÊN MÙA CHAY & PHỤC SINH 

PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

PHẦN CHUNG CÁC THÁNH T. LỄ THEO CÁC NHU CẦU I 

THÁNH  LỄ  NGOẠI  LỊCH T. LỄ THEO CÁC NHU CẦU II 

TL THEO TR. THỐNG DÂN TỘC KINH TIỀN TỤNG 

T. LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG KINH  NGUYỆN THÁNH THỂ 

T. LỄ CẦU CHO TH. QUA ĐỜI PHÉP LÀNH CUỐI LỄ 
 

BÀI ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ 

(Bản dịch cũ của HĐGM) 
 

MÙA VỌNG & GS; MÙA CHAY & PS; LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

PHẦN CHUNG & RIÊNG CÁC THÁNH 

NHỮNG THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT 
 

BÀI ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ 

(Bản dịch mới của CGKPV) 
 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH MÙA CHAY & P. SINH; LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

MÙA THƯỜNG NIÊN THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

PHẦN CHUNG CÁC THÁNH PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG LỄ AN TÁNG – LỄ GIỖ 

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU 
 

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH MÙA CHAY & PHỤC SINH 

MÙA THƯỜNG NIÊN CÁC LỄ RIÊNG TRONG NĂM 
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NGHI THỨC THÁNH LỄ 
 

NGHI THỨC ĐẦU LỄ HÀNH ĐỘNG THỐNG HỐI 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ KINH TIỀN TỤNG 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II NGHI THỨC HIỆP LỄ 

NGHI THỨC KẾT LỄ PHÉP LÀNH CUỐI LỄ 

 

NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Chủ tế:  

Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Giáo dân:   

Amen. 

Chủ tế:  

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu 

của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất 

cả anh chị em. 

Hoặc: 

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, 

và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. 

Hoặc: 

Chúa ở cùng anh chị em. 

Nếu là Giám mục, thì chào: 

Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân:   

Và ở cùng Cha. 
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HÀNH ĐỘNG THỐNG HỐI 
 

MẪU 1 MẪU 2 MẪU 3 

 

MẪU 1 
 

Tiếp đến là hành động thống hối. Linh mục kêu mời các tín hữu làm 

việc thống hối và nói: 

Chủ tế:   

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 
 

Thinh lặng giây lát, rồi mọi người cùng đọc kinh thú tội chung 

Cộng đoàn: 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: 

tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những 

điều thiếu sót: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi 

xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, 

và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng 

ta. 

Chủ Tế:   

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng 

ta đến sự sống muôn đời. 

Cộng đoàn:  

Amen 
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MẪU 2 
 

Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thông hối 

Chủ tế:   

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát, rồi linh mục đọc: 

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: 

Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. 

Chủ tế:   

Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. 

Cộng đoàn: 

Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Chủ tế:   

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng 

ta đến sự sống muôn đời. 

Cộng đoàn: 

Amen 
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MẪU 3 
 

Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thông hối: 

Chủ tế:   

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát, rồi linh mục đọc: 

Chủ tế: 

Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn 

thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.   

Cộng đoàn: 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chủ tế: 

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin 

Chúa Kitô thương xót chúng con.   

Cộng đoàn: 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Chủ tế: 

Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho 

chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.   

Cộng đoàn: 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chủ tế: 

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng 

ta đến sự sống muôn đời. 

Cộng đoàn:  

Amen. 
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Tiếp đến là kinh: Xin Chúa thương xót, nếu trước đó không đọc 

trong công thức thống hối. 

KINH THƯƠNG XÓT 

X.  Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 

X.  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ.  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X.  Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ.  in Chúa thương xót chúng con. 
 

Đoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh, khi có luật buộc phải đọc: 

KINH VINH DANH 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế 

cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng 

Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con 

cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.  

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn 

năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên 

Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần 

gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm 

lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin 

thương xót chúng con.  

Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có 

Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh 

Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài đọc 1 

Rồi người đọc sách tiến tới giảng đài và đọc bài đọc 1. Mọi người 

ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô: 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người thưa: 

Tạ ơn Chúa. 

Đáp ca 

Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát Thánh Vịnh đáp ca 

Bài đọc 2 

Nếu có bài đọc 2, thì người đọc sách tiến lên giảng đài đọc như trên. 

Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô: 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người thưa: 

Tạ ơn Chúa. 

Alleluia 

Tiếp đến là Alleluia hay bài ca nào khác theo luật chữ đỏ, tùy theo 

Mùa Phụng vụ. 

Trước bài Tin Mừng: 

Nếu là Phó tế, thì đến cúi mình sâu trước linh mục xin phép lành, 

đọc nhỏ tiếng: 

 Xin cha chúc lành cho con. 

Linh mục đọc nhỏ tiếng: 

Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy (con), để thầy 

(con) xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa: nhân 

danh Cha † và Con và Thánh Thần. 

Phó tế làm dấu thánh giá và thưa: Amen 
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Nếu không có Phó tế, linh mục đến cúi mình trước bàn thờ đọc 

thầm: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng 

con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa. 

Công bố Tin Mừng:  

X Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ Và ở cùng cha (thầy). 

X Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô… 

Đ Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 

Nếu có xông hương, thì Phó tế hay Linh mục xông hương sqchs 

Phúc âm và công bố bài Phúc âm. Đọc xong, Phó tế hoặc Linh mục tung 

hô: 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người đáp: 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Sau bài Tin Mừng: (chủ tế hôn sách và đọc thầm): 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xoá tội chúng con. 

Tới bài giảng, linh mục hoặc phó tế phải giảng trong các ngày Chúa 

nhật và lễ buộc. Cũng khuyên nên giảng trong các ngày khác. 

Giảng xong, khi có luật buộc, đọc hoặc hát Kinh Tin Kính. 
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KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng. Đấng tạo thành 

trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu 

Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn 

đời.  

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, 

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải 

được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha; nhờ Người mà 

muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ 

chúng ta. Người đã từ trời xuống thế. 

Từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người”, mọi 

người cúi mình 
 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng 

Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập 

giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và 

mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người 

lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh 

quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao 

giờ cùng.  

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng 

ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. 

Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội 

Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên 

xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và 

sự sống đời sau. Amen. 

Sau đó đọc Lời Nguyện Giáo Dân. 
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PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 
 

Dứt lời nguyện giáo dân, bắt đầu hát ca dâng lễ, trong khi đó thừa 

tác viên mang chén thánh, khăn thánh, tấm đậy chén và sách lễ lên bàn 

thờ. 

Các tín hữu nên biểu lộ sự tham dự của mình bằng việc dâng lễ vật. 

Linh mục đứng ở bàn thờ, nhận đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đĩa 

thánh cao lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiếng: 

Chủ tế:  

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này, là hoa màu ruộng dất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Giáo dân:  

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Chủ tế:(Đọc thầm) 

Nhờ dấu chỉ nước hoà rượu này, xin cho chúng con được tham 

dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm 

người  với chúng con. 

Sau đó linh mục nhận chén thánh, cầm cả hai tay, nâng lên khỏi bàn thờ 

một chút, và đọc nhỏ tiếng:  

Chủ Tế:  

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con. 

Giáo dân:  

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 
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Chủ tế cúi mình sâu, đọc thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Tùy nghi xông hương của lễ, thánh giá và bàn thờ. Rồi phó tế hoặc 

một thừa tác viên xông hương cho linh mục và cộng đoàn. 

Khi rửa tay, linh mục đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,  

tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy. 

Chủ Tế: 

Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi, cũng là của anh 

chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Giáo dân đứng lên và thưa:  

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 

Lời nguyện tiến lễ: 

Linh mục dang tay đọc Lời Nguyện Tiến Lễ. Hết lời nguyện, cộng đoàn 

tung hô: 

Amen. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 
 

Linh mục bắt đầu phần Kinh Nguyện Thánh Thể bằng Kinh tiền tụng. 

Linh mục dang tay đọc: 

KINH TIỀN TỤNG 

X.  Chúa ở cùng anh chị em.  

Ð.  Và ở cùng Cha.  

X.  Hãy nâng tâm hồn lên.  

Ð.  Chúng con đang hướng về Chúa.  

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.  

Ð.  Thật là chính đáng.  

Lạy Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ 

Ðức Giêsu Kitô, Con yêu quý của Cha, thật là chính đáng, phải đạo, 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Người là Ngôi Lời của Cha, Cha 

đã phán ra để sáng tạo muôn loài. Người là Ðấng Cha đã sai đến để 

cứu chuộc chúng con. Người đã nhập thể bởi quyền năng Chúa 

Thánh Thần, và được Ðức Nữ Trinh Nữ sinh ra. Người đã dang tay 

chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu dương sự sống lại. Như 

vậy, Người đã chu toàn tôn ý, và quy tụ một dân thánh dành riêng 

cho Cha.  

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con 

ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng:  

Tất cả:  

Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

Dù có kinh tiền tụng riêng, Kinh nguyện Thánh Thể này có thể dùng với 

các kinh tiền tụng khác, đặc biệt là những kinh trình bày tóm lược mầu nhiệm 

cứu độ, ví dụ các kinh tiền tụng chung. 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu 

Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn 

loài, Người được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội 

chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được 

Đức Trinh Nữ sinh ra. Để chu toàn thánh ý Cha, và để gầy dựng cho 

Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình, để 

tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng 

con ca tụng vinh quang Cha, và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi 
Lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 
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Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và 

đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 
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NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén thánh và đĩa thanh xuống, linh mục chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế,  

và theo thể thức Người dạy,  

chúng ta dám nguyện rằng: 

Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến, 

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,  

và tha nợ chúng con, 

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; 

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

Linh mục dang tay đọc một mình: 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương 

cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng 

lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và 

được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi 

niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 

Đấng Cứu Độ chúng con. (Chắp tay). 

Cộng đoàn tung hô kết thúc lời nguyện: 

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn 

đời. 
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Linh mục dang tay đọc rõ tiếng: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy 

để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội 

Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và 

hợp nhất theo thánh ý Chúa.  

Chắp tay  

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Giáo dân thưa:  

Amen. 

Linh mục quay về phía cộng đoàn và nói, đang khi dang tay rồi chắp lại: 

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh (chị) em hãy chúc bình an cho nhau. 

Linh mục cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ 

bỏ vào chén thánh và đọc thầm: 

Xin cho việc hoà Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 

Trong khi đó cộng đoàn đọc hoặc hát: 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: 

xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: 

xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: 

xin ban bình an cho chúng con. 
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Linh mục chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý 

Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để 

ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa 

đây, cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân 

giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng 

Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Linh mục cúi mình, cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa thánh hay 

chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Linh mục đọc chung với cộng đoàn một lần:  

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Linh mục quay lên bàn thờ đọc thầm: 

+ Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 

  cho con được sống muôn đời. 

Linh mục cung kính rước Mình Thánh,  

rồi cầm chén thánh và đọc thầm: 

+ Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 

  cho con được sống muôn đời. 

Linh mục cung kính rước Máu Thánh. Sau rước lễ, lúc tráng chén, 

linh mục đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này, trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 
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NGHI THỨC KẾT LỄ 

Lời Nguyện Hiệp Lễ: 

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói: 

Chủ tế:  

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 
 

Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ 

tế thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu 

nguyện hiệp lễ. 

Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế: 

a. Nếu thưa với Chúa Cha: 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới 

Chúa Giêsu: 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu: 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Giáo dân: Amen. 

Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này. 

Để giải tán, linh mục quay về phía cộng đoàn, dang tay chào: 

Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Và ở cùng cha. 

Linh mục ban phép lành cho dân chúng và nói: 
 

Xin Thiên Chúa toàn năng,  

là Cha, và Con † và Thánh Thần,  

ban phúc lành cho anh chị em. 
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Cộng đoàn thưa: Amen. 

Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố: 

Nếu Giám mục chủ tế, thì ngài đội mũ, dang tay đọc: 

Chủ tế:  

Chúa ở cùng anh chị em. 

Mọi người thưa: 

Và ở cùng cha. 

Chủ tế: 

Hãy chúc tụng danh Chúa. 

Mọi người thưa: 

Từ bây giờ và cho đến muôn đời. 

Chủ tế: 

Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. 

Mọi người thưa: 

Là Đấng tạo thành trời đất. 

Chủ tế cầm gậy (nếu có sử dụng gậy), làm 3 dấu Thánh giá trên dân 

chúng và đọc: 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, † và Con, † và Thánh † Thần 

ban phúc lành cho anh chị em. 

Mọi người: Amen. 

Rồi Phó tế hoặc Linh mục chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố: 

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Cộng đoàn thưa:  

Tạ ơn Chúa. 

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ 

chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh. 
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CÁC LỜI NGUYỆN TRONG THÁNH LỄ 

 

NGHI THỨC THÁNH LỄ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

MÙA THƯỜNG NIÊN MÙA CHAY & PHỤC SINH 

PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

PHẦN CHUNG CÁC THÁNH T. LỄ THEO CÁC NHU CẦU I 

THÁNH  LỄ  NGOẠI  LỊCH T. LỄ THEO CÁC NHU CẦU II 

TL THEO TR. THỐNG DÂN TỘC KINH TIỀN TỤNG 

T. LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG KINH  NGUYỆN THÁNH THỂ 

T. LỄ CẦU CHO TH. QUA ĐỜI PHÉP LÀNH CUỐI LỄ 
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MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

CN. 1A CN. 1B CN. 1C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 2A CN. 2B CN. 2C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 3A CN. 3B CN. 3C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 4A CN. 4B CN. 4C 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 

23/12 24/12 VỌNG L.ĐÊM R.ĐÔNG B.NGÀY 26/12 27/12 28/12 

29/12 30/12 31/12 T.GIA A T.GIA B T.GIA C MẸ TC CN.2GS 02/01 

03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 H.LINH T.2 SHL T.3 SHL T.4 SHL 

T.5 SHL T.6 SHL T.7 SHL CPR.A CPR.B CPR.C    

MÙA CHAY & PHỤC SINH 

THỨ TƯ LỄ TRO THỨ 5 SAU LỄ TRO THỨ 6 SAU LỄ TRO THỨ 7 SAU LỄ TRO 

1MC.A 1MC.B 1MC.C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

2MC.A 2MC.B 2MC.C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

3MC.A 3MC.B 3MC.C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

4MC.A 4MC.B 4MC.C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

5MC.A 5MC.B 5MC.C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

L.LÁ A L.LÁ B L.LÁ C T.2 TT T.3 TT T.4 TT T.5 TT T.6 TT CTVQ 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH T.2 BN T.3 BN T.4 BN T.5 BN T.6 BN T.7 BN 

CN2PSA CN2PSB CN2PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN3PSA CN3PSB CN3PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN4PSA CN4PSB CN4PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN5PSA CN5PSB CN5PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN6PSA CN6PSB CN6PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

THĂNG THIÊN A THĂNG THIÊN B THĂNG THIÊN C    

CN7PSA CN7PSB CN7PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VỌNG LỄ HIỆN XUỐNG NGÀY LỄ HIỆN XUỐNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ 

LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

LỄ CHÚA BA NGÔI LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 
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MÙA QUANH NĂM 
 

TUẦN 01 THƯỜNG NIÊN TUẦN 02 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 03 THƯỜNG NIÊN TUẦN 04 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 05 THƯỜNG NIÊN TUẦN 06 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 07 THƯỜNG NIÊN TUẦN 08 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 09 THƯỜNG NIÊN TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN 

TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 
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PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

Tháng 01 ngày: 

 02 05 07 13 14 17 20 20 21 22 24 25 26 27 28 31 

Tháng 02 ngày: 

    02 03 03 05 06 08 10 11 14 17 21 22 23 

Tháng 03 ngày: 

       04 07 08 09 15 17 18 19 23 25 

Tháng 04 ngày: 

   02 04 05 07 08 13 21 23 23 24 25 28 29 30 

Tháng 05 ngày: 

   01 02 03 12 12 14 18 20 25 25 25 26 27 31 
 

Tháng 06 ngày:         01 03 05 

 06 09 11 13 19 21 22 22 24 24 27 27 28 29 29 30 
 

Tháng 07 ngày:   03 04 05 06 11 Chúa cứu thế 

     13 14 15 16 21 22 23 25 26 29 30 31 
 

Tháng 08 ngày:   01 02 04 05 06 07 07 08 10 11 

 13 14 15 15 16 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 
 

Tháng 09 ngày:           03 08 

 09 13 14 15 16 17 19 20 21 26 26 27 28 28 29 30 
 

Tháng 10 ngày:         01 02 04 

 06 07 09 09 14 15 16 16 16 17 18 19 19 23 24 28 
 

Tháng 11 ngày:       01 02 02 02 03 

 04 09 10 11 12 15 16 16 17 18 21 22 23 23 24 30 

Tháng 12 ngày: 

 03 04 06 07 08 11 12 13 14 21 23 26 27 28 29 31 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH 
 

01-  NGÀY KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG: 

A-  Tại chính Thánh Đường được cung hiến 

B-  Ngoài Thánh Đường được cung hiến 

02-  ĐỨC TRINH NỮ MARIA:  I II III 

 Mùa Vọng     IV 

 Mùa Giáng Sinh    V 

 Mùa Phục Sinh    VI Lời Nguyện Khác 

03-  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

 Nhiều Thánh TĐ ngoài Mùa PS:  I II III IV V 

 Một Thánh Tử Đạo ngoài Mùa PS: VI VII 

 Nhiều Thánh Tử Đạo trong Mùa PS: VIII IX 

 Một Thánh Tử Đạo trong Mùa PS: X 

 LN Khác: Truyền giáo TĐ     Trinh Nữ TĐ     Thánh Nữ TĐ 

04-  CÁC THÁNH MỤC TỬ 

 Các Thánh G.Hoàng hay G.Mục:  I 

 Một thánh G.Hoàng hay G.Mục:  II 

 Các Thánh Giám Mục:   III IV 

 Các Thánh Mục Tử:    V VI VII 

 Các Thánh sáng lập giáo đoàn:  VIII IX 

 Các Thánh truyền giáo:   X XI XII 

05-  CÁC THÁNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH: I II 

06-  CÁC THÁNH TRINH NỮ:   I II III IV 

07-  CÁC THÁNH NAM NỮ: I II III IV V VI 

 Các Thánh Tu sĩ:  VII VIII 

 Các Thánh lo việc bác ái: IX 

 Các Thánh lo việc GD: X 

 Các Thánh phụ nữ:  XI XII 
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THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG 

I. CỬ HÀNH BÍ TÍCH KHAI TÂM 

1. Giai đoạn ghi danh 

2. Giai đoạn khảo sát 

3. Giai đoạn cử hành Bí tích Thánh tẩy: A B 

4. Cử hành Bí tích Thêm sức:   A B C 

II. CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 

III. TRAO MÌNH THÁNH CHÚA CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

IV. NGHI LỄ CHO CÁC ĐÔI HÔN PHỐI 

1. Cử hành Bí tích Hôn phối:   A B C 

2. Kỷ niệm Hôn phối:     A B C 

V. CHÚC PHONG VIỆN PHỤ, VIỆN MẪU 

VI. THÁNH HIẾN TRINH NỮ 

VII. TUYÊN KHẤN SỐNG BẬC TU TRÌ 

1. Tuyên khấn lần đầu 

2. Tuyên khấn trọn đời A 

3. Tuyên khấn trọn đời B 

4. Lặp lại lời tuyên khấn 

5. Lễ Ngân khánh (Kim Khánh) tu sĩ 

VIII. CUNG HIẾN NƠI THÁNH 

1. Cung hiến thánh đường 

2. Cung hiến bàn thờ 
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THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN 

CHO CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU 

I. CẦU CHO HỘI THÁNH 

1. Cầu cho Hội Thánh toàn cầu:   A B C D 

    Cầu cho Hội Thánh địa phương: E 

2. Cầu cho Đức Thánh Cha:   A B 

3. Cầu cho Đức Giám Mục:   A B 

4. Cầu nguyện khi chọn Đức Thánh Cha hoặc Đức Giám Mục 

5. Cầu cho Công đồng hoặc Thượng Hội đồng 

6. Cầu cho các Linh mục 

7. Linh mục cầu cho chính mình:  A B C 

8. Cầu cho các Thừa tác viên của Hội Thánh 

9. Xin ơn gọi làm Linh mục 

10. Cầu cho Tu sĩ 

11. Xin ơn gọi làm Tu sĩ 

12. Cầu cho giáo dân 

13. Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất:  A B C 

14. Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc  A 

      Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc  B 

15. Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại 

16. Dịp Tĩnh tâm hoặc Hội thảo mục vụ 

II. CẦU CHO LỢI ÍCH CHUNG 

17. Cầu cho Tổ quốc 

18. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia 

19. Nhân các cuộc họp thượng đỉnh 

20. Cầu cho vị nguyên thủ quốc gia 

21. Cầu cho các dân tộc được phát triển 

22. Cầu cho Hòa bình và Công lý 

23. Cầu cho việc hòa giải 

24. Thời chiến tranh hỗn loạn 
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III. TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

25. Xin ơn Thánh hóa sức lao động của con người:  A B 

26. Cầu cho việc cày cấy:      A B 

27. Sau mùa gặt 

28. Thời kỳ đói kém:       A B 

29. Cầu cho những người di cư và lưu đày 

30. Cầu cho tù nhân 

31. Lời nguyện khác cầu cho tù nhân 

32. Cầu cho bệnh nhân 

33. Cầu cho người hấp hối 

34. Khi có nạn động đất 

35. Xin cho trời mưa 

36. Xin cho thời tiết thuận hòa 

37. Khi bão tố 

38. Cầu cho mọi nhu cầu:       A B 

39. Tạ ơn Thiên Chúa:      A B 

40. Xin ơn tha tội 

41. Cầu xin ơn bác ái 

42. Cầu cho được đồng tâm nhất trí 

43. Cầu cho gia đình 

44. Cầu cho gia đình và bè bạn 

45. Cầu cho những người bách hại mình 

46. Xin ơn chết lành 

47. Khánh Nhật Truyền Giáo 
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THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

1. Chúa Ba Ngôi 

2. Mầu nhiệm Thánh giá 

3. Thánh Thể:   A B 

4. Danh Thánh Chúa Giêsu 

5. Máu Thánh Chúa Giêsu 

6. Thánh Tâm Chúa Giêsu 

7. Chúa Thánh Thần:  A B C 

8. Đức Trinh Nữ Maria:  A B C D E 

9. Các Thánh Thiên Thần 

10. Thánh Giuse 

11. Các Thánh Tông đồ 

12. Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 

13. Thánh Phêrô Tông đồ 

14. Thánh Phaolô Tông đồ 

15. Một Thánh Tông đồ 

16. Các Thánh 
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THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

* Nghi thức Thánh lễ An táng cho trẻ em đã RT 

* Nghi thức Thánh lễ An táng cho người lớn Mẫu 1 

* Nghi thức Thánh lễ An táng cho người lớn Mẫu 2 
 

CÁC LỜI NGUYỆN 

DÀNH CHO LỄ AN TÁNG, LỄ GIỖ VÀ DỊP KHÁC 
 

1- Lễ An táng ngoài Mùa Phục Sinh 1 

2- Lễ An táng ngoài Mùa Phục Sinh 2 

3- Lễ An táng trong Mùa Phục Sinh 

4- Những Lời Nguyện khác trong Lễ An táng 

5- Lễ An táng trẻ em đã được rửa tội 1 

6- Lễ An táng trẻ em đã được rửa tội 2 

7- Lễ An táng trẻ em chưa được rửa tội 

8- Lễ Giỗ ngoài Mùa Phục Sinh 1 

9- Lễ Giỗ ngoài Mùa Phục Sinh 2 

10- Lễ Giỗ trong Mùa Phục Sinh 

11- Những Lời Nguyện khác trong Lễ Giỗ 1 

12- Những Lời Nguyện khác trong Lễ Giỗ 2 

13- Lời Nguyện cầu cho một người đã qua đời:  1    2    3    4    5  

14- Cầu cho nhiều hoặc tất cả những người đã qua đời: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15- Cầu cho Đức Giáo Hoàng:  A B C 

16- Cầu cho Giám mục Giáo phận 

17- Cầu cho một Giám mục khác 

18- Cầu cho Linh mục:   A B 

19- Cầu cho Phó tế 

20- Cầu cho một Tu sĩ 

21- Cầu cho người đã phục vụ việc truyền bá Tin Mừng 

22- Cầu cho một thanh niên đã qua đời 

23- Cầu cho một người đã mắc bệnh lâu năm đã qua đời 

24- Cầu cho một người chết đột ngột 
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25- Cầu cho đôi vợ chồng đã qua đời 

26- Cầu cho một người có đôi bạn đã qua đời 

27- Cầu cho cha mẹ đã qua đời 

28- Cầu cho anh chị em, thân nhân và ân nhân đã qua đời   
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LỄ AN TÁNG NGOÀI MÙA PHỤC SINH 1 
 

Ca nhập lễ            x. Esd 2,34-35 

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên 

xưng rằng: Chúa Con đã chết và đã sống lại, nhờ mầu nhiệm này, 

xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là T… đã an nghỉ trong Con 

Chúa, nhờ Người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, 

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa là Đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con nài 

xin Chúa cho tôi tớ Chúa là T… mà (hôm nay) Chúa đã truyền về 

với Chúa, được đưa vào quê thật và hưởng hoan lạc muôn đời, vì tôi 

tớ Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, 

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van 

nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là T…, để kẻ đã không 

hoài nghi Con Chúa là Đấng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra 

Người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

Ca hiệp lễ            x. 4Esd 2,34-35 

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh 

hồn, cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng 

từ ái. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với các 

Thánh của Chúa đến muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Con Chúa đã để lại cho chúng con 

của ăn đàng trong bí tích Thánh Thể. Xin đoái thương cho người 

anh (chị) em chúng con là T… nhờ của ăn này, được đạt tới chính 

bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

LỄ AN TÁNG NGOÀI MÙA PHỤC SINH 2 
 

Ca nhập lễ        

Xin Chúa mở cửa thiên đàng, cho linh hồn này được trở về quê 

hương mình, nơi không còn chết chóc, nhưng có niềm vui tồn tại 

đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các 

Thánh, trong tình nghĩa nhân loại, (hôm nay) khi cử hành nghi thức 

an táng cho tôi tớ Chúa là T…, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ 

Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã 

được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được 

đến trình diện trước Tôn Nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa kết thúc cuộc sống hiện tại để mở đường dẫn 

vào cõi trường sinh, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa, vì lòng 

thương xót, truyền cho tên của tôi tớ Chúa là T… được ghi vào sổ 

hằng sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương tôi tớ Chúa là 

T…, mà trong ngày an táng (ÔBAC…), chúng con dâng lên Chúa 

hy lễ đền tội này, để nếu tôi tớ Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, hay 

tính hư nhân loại nào còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa 

thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 
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Ca hiệp lễ            Pl 3,20-21 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta, nên giống 

thân xác hiển vinh của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ 

Chúa là T… (hôm nay) đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy 

lễ này, và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc 

phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 
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LỄ AN TÁNG TRONG MÙA PHỤC SINH 
 

Ca nhập lễ      1 Tx 4, 14; 1 Cr 15, 22 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, alleluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nhân từ nhậm lời chúng con khẩn cầu, để đang 

khi đức tin của chúng con được nâng cao trong Con Chúa phục sinh 

từ cõi chết, xin cho đức cậy của chúng con được thêm vững vàng, 

trong khi đợi chờ ngày tôi tớ Chúa là T… được sống lại. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, qua sự tàn lụi của những gì hiện có, Chúa mở đường 

cho những gì sẽ đến, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ 

Chúa là T… nhờ Chúa đưa dẫn, sẽ được chung phần ơn cứu chuộc 

muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật chúng con dâng, mà đưa tôi 

tớ Chúa là T… vào chốn vinh quang cùng với Con Chúa, chính nhờ 

bí tích cao cả của lòng từ ái Người, chúng con được liên kết với 

nhau. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 
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Ca hiệp lễ                Ga 11, 25-26 

Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dù có chết 

cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ, 

alleluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt qua để cầu cho 

tôi tớ Chúa là T…, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được 

vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 
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NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC TRONG LỄ AN TÁNG 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, sau cái chết, chỉ mình Chúa mới có thể ban sự sống, 

xin giải thoát tôi tớ Chúa là T… khỏi mọi tội lỗi, để kẻ đã tin vào sự 

phục sinh của Đức Kitô Con Chúa, trong ngày sống lại, cũng được 

hợp đoàn với Chúa trong vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh 

Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài 

xin Chúa dùng những hy lễ này, mà rửa sạch linh hồn tôi tớ Chúa là 

T… trong máu Đức Kitô, để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước 

rửa tội, cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tinh sạch, nhờ 

ơn tha thứ của lòng từ ái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được nhận lãnh bí tích của Con Một Chúa, đã phục 

sinh trong vinh quang sau khi hiến tế chính mình vì chúng con, 

chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là T…, khi đã 

được tẩy sạch nhờ các mầu nhiệm Vượt qua, sẽ được vinh hiển nhờ 

hồng ân phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 
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TRONG LỄ AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ ĐƯỢC RỬA TỘI 1 
 

Ca nhập lễ           Mt 25,34 

Chúa nói: Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến và lãnh 

nhận Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. 

(MPS: Alleluia) 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa rất nhân từ, theo ý định khôn ngoan Chúa đã gọi em 

bé này về với Chúa khi em mới bắt đầu cuộc sống. Nhờ bí tích Rửa 

tội, em đã trở nên nghĩa tử của Chúa, và chúng con tin rằng, giờ đây 

em đã được ở trong Nước Chúa. Xin thương nhậm lời chúng con 

nguyện cầu, để ngày kia, chúng con cũng được chung hưởng sự 

sống đời đời với em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng, để cha mẹ em, 

giờ đây trao lại cho Chúa người con Chúa đã ban, lại đáng được vui 

mừng bồng ẵm em trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ          x. Rm 6,4.8 

Nhờ phép rửa, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong sự 

chết, chúng ta tin rằng, chúng ta cũng được sống với Đức Kitô. 

(MPS: Alleluia). 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được rước Mình và Máu Con Chúa, chúng con tin 

tưởng nài xin Chúa nâng đỡ những người Chúa đã thương nuôi 

dưỡng bằng các mầu nhiệm thánh, để giữa những đau buồn trong 

cuộc đời này, họ được vững niềm hy vọng vào sự sống muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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TRONG LỄ AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ ĐƯỢC RỬA TỘI 2 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con đau lòng trước cái chết của em 

T…, xin cho chúng con khi thương khóc em đã lìa khỏi đời này theo 

sự an bài của Chúa, biết tin rằng em đã được Chúa dành cho một 

chỗ vĩnh viễn trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lễ vật này, như dấu chỉ lòng 

sùng kính của chúng con, để những ai tin tưởng tuân phục ý định 

quan phòng của Chúa, cũng được nâng đỡ nhờ lòng từ ái dịu hiền 

của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được no đầy ân lộc thần linh, chúng con nài xin 

Chúa cho em bé này được chung hưởng bàn tiệc Nước Trời, cũng 

cho chúng con được tham dự vào chính bàn tiệc ấy. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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TRONG LỄ AN TÁNG TRẺ EM 

CHƯA ĐƯỢC RỬA TỘI 
 

Nếu có một trẻ nhỏ, cha mẹ muốn rửa tội cho em, nhưng em lại chết 

khi chưa được rửa tội, thì Đức Giám mục giáo phận, sau khi xem xét các 

hoàn cảnh mục vụ, có thể cho phép cử hành nghi thức an táng cho em tại 

gia đình của em, hay cũng có thể cho sử dụng mẫu nghi thức an táng 

quen sử dụng hơn tại miền đó. 

Trong nghi thức an táng này thường phải cử hành ời Chúa như sách 

Nghie lễ Rôma quy định. Nếu khi nào thấy nên cử hành thánh lễ, thì 

dùng những bản văn sau đây. 

Trong khi dạy giáo lý, phải lưu ý kẻo tín hữu tưởng rằng, không cần 

phải lãnh bí tích rửa tội nữa. 

Ca nhập lễ              Kh 21,4 

Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sự chết sẽ không còn nữa, 

cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, vì 

các việc cũ đã qua đi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện của các tín hữu 

Chúa, mà ban cho những người Chúa để cho lâm cảnh đau buồn, vì 

thương tiếc đứa con đã mất, biết tin tưởng cậy trông vào lòng 

thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 
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Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi cõi lòng và là Đấng an 

ủi đầy nhân ái. Chúa biết lòng tin của cha mẹ em, xin cho họ cảm 

nhận được rằng, đứa con vừa lìa đời mà họ đang thương khóc, đã 

được phó dâng cho lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lễ vật này như dấu chỉ lòng 

sùng kính của chúng con, để những ai tin tưởng tuân phục ý định 

quan phòng của Chúa, cũng được nâng đỡ nhờ lòng từ ái dịu hiền 

của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ                         Is 25, 8 

Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được no đầy ân lộc thần linh, chúng con nài xin 

Chúa cho em bé này được chung hưởng bàn tiệc nước trời, cũng cho 

chúng con được tham dự vào chính bàn tiệc ấy. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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LỄ GIỖ NGOÀI MÙA PHỤC SINH 1 

Ca nhập lễ              Kh 21,4 

Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sự chết sẽ không còn nữa, 

cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, vì 

các việc cũ đã qua đi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các tín hữu và là sự sống của 

những người công chính, nhờ sự chết và phục sinh của Con Chúa, 

chúng con đã được cứu chuộc; xin thương cho tôi tớ Chúa là T… 

được hưởng niềm vui hạnh phúc đời sau, vì (ÔBAC) đã tin nhận xác 

loài người sẽ sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến 

của lễ chúng con dâng cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… để khi đã 

được linh dược thiên quốc tẩy sạch, tôi tớ Chúa luôn được sống và 

được hạnh phúc trong vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ            Ga 11,25; 3,36; 5,24 

Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta thì có 

sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng sẽ được từ cói chết mà qua 

cõi sống. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được phục hồi nhờ các mầu nhiệm thánh, chúng con 

khẩn khoản nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là T… sau khi được tẩy 

sạch khỏi mọi lỗi lầm, đáng được hưởng hồng ân của sự phục sinh 

muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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LỄ GIỖ NGOÀI MÙA PHỤC SINH 2 

Ca nhập lễ               

Lạy Chúa Giêsu, xin cho các linh hồn mà Chúa đã đổ máu châu 

báu ra để cứu chuộc, được yên nghỉ muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, tưởng nhớ lại ngày an táng tôi tớ Chúa là T…, chúng 

con nài xin Chúa tuôn đổ lòng thương xót Chúa như sương sa chan 

hòa trên (ÔBAC), và đoái thương cho chung hưởng phần phúc với 

các Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu cho tôi tớ 

Chúa là T… mà hôm nay chúng con cử hành lễ giỗ, để nhờ hy lễ 

đền tội và ca tụng này, Chúa đoái thương cho tôi tớ Chúa được 

chung phần phúc với các Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ         

Lạy Chúa, Chúa là sự an nghỉ sau khi lao nhọc, là sự sống sau 

cái chết. Xin ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương nhận hy lễ và những lời chúng con 

nguyện cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, chúng con khẩn khoản 

nài xin Chúa để nếu tôi tớ Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, thì xin Chúa 

lấy lòng thương xót tẩy xóa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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LỄ GIỖ TRONG MÙA PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                x. Rm 8, 11 

Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống 

lại, cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống, nhờ 

Thánh Thần của Ngài ngự trong chúng ta, alleluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, con Chúa đã tự 

nguyện nhận lấy cái chết nơi thân xác thay cho chúng con, xin Chúa 

thương ban cho tôi tớ Chúa là T… được thông phần sự phục sinh 

vinh thắng kỳ diệu của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài 

xin Chúa dùng những hy lễ này mà rửa sạch linh hồn tôi tớ Chúa là 

T… trong máu Đức Kitô, để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước 

Rửa tội, cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tinh sạch nhờ 

ơn tha thứ của lòng từ ái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ                   Ga 6,51 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ được sống đời đời; và bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi, để 

cho thế gian được sống”. Alleluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được nhận lãnh bí tích của Con Một Chúa, đã phục 

sinh trong vinh quang sau khi hiến tế chính mình vì chúng con, 

chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là T…, khi đã 

được tẩy sạch nhờ các mầu nhiệm Vượt qua, sẽ được vinh hiển nhờ 

hồng ân phục sinh. Chúng con cầu xin … 
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NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC TRONG LỄ GIỖ 1 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, cậy nhờ cuộc khổ nạn hồng phúc của Con Chúa, 

chúng con nài xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa là T… ơn tha thứ tội lỗi 

mà tôi tớ Chúa hằng mong ước, để kẻ đã nhận biết Chúa trong chân 

lý, cũng đáng được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản dâng lên Chúa hy lễ này cầu 

cho tôi tớ Chúa là T…, để kẻ đã được Chúa soi sáng mà nhận biết 

Chúa, cũng được hân hoan kết hợp với Chúa muôn đời. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được no đầy lương thực phục hồi và ban sự sống, 

chúng con nài xin Chúa cho người anh (chị) em chúng con là T…, 

sau khi được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi nhờ của ăn này, được về 

chung hưởng phần phúc trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 
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NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC TRONG LỄ GIỖ 2 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa đầy lòng khoan dung, xin ban cho linh hồn tôi 

tớ Chúa là T… mà hôm nay chúng con cử hành lễ giỗ, được lên 

chốn nghỉ ngơi, hưởng hạnh phúc thanh nhàn và vinh quang ngời 

sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên 

Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi kinh nguyện và hiến lễ chúng con dâng, để 

cầu xin ơn cứu độ cho tôi tớ Chúa là T… được đẹp lòng Chúa, nhờ 

đó, tôi tớ Chúa sẽ nhận được trọn vẹn ơn cứu chuộc. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã dâng hy lễ này lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa, cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… 

Chúng con nài xin Chúa, nhờ quyền năng của bí tích này, tôi tớ 

Chúa được tẩy sạch moi tội lỗi, và nhờ Chúa xót thương, được 

hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 1 

Ca nhập lễ                 

Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê 

hương mình, nơi không còn chết chóc, nhưng có niềm vui tồn tại 

đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm 

Thánh giá để củng cố chúng con, và mầu nhiệm phục sinh của Con 

Chúa để ghi dấu nơi chúng con, xin thương ban cho tôi tớ Chúa là 

T… sau khi thoát khỏi xiềng xích sự chết, được gia nhập cộng đoàn 

những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô 

Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống 

và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu, khẩn nài 

Chúa xót thương tôi tớ Chúa là T…, vì khi còn ở đời này, Chúa đã 

thương nhận tôi tớ Chúa vào đoàn dân Chúa, thì giờ đây, xin Chúa 

cũng cho tôi tớ Chúa được vào nơi đầy ánh sáng và bình an, và 

chung hưởng phần phúc với các Thánh của Chúa. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng này cầu 

cho tôi tớ Chúa là T…, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa đoái 

thương, nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiện này, tôi tớ Chúa đáng được 

sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 
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Ca hiệp lễ                  Ga 6, 37 

Chúa nói: Những ai Cha đã ban cho Tôi, sẽ đến với Tôi, và ai 

đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được bí tích ban sự sống bổ dưỡng, chúng con nài 

xin Chúa chi inh hồn anh (chị) em của chúng con là T… đã được 

Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa, khi được tẩy sạch nhờ 

quyền năng của bí tích này, muôn đời được hưởng bình an của Đức 

Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 2 

Ca nhập lễ           x. G 19, 25-26   

Tôi biết Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế, tôi sẽ 

từ bụi đất trỗi dậy, và trong thân xác này, tôi sẽ nhìn thấy Thiên 

Chúa của tôi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa giải thoát tôi tớ là T… khỏi 

moi xiềng xích tội lỗi, vì khi ở đời này, tôi tớ Chúa đã được nên 

đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thì khi sống lại, cũng được 

chung hưởng vinh quang phục sinh giữa hàng chư Thánh của Chúa. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa 

và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khẩn nài Chúa nhậm lời chúng con, xin 

cho tôi tớ Chúa là T… được hưởng nhờ ơn ích của hiến lễ này, mà 

khi được tiến dâng, Chúa đã tha tội cho cả trần gian. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ              x. Ga 6, 50 

Chúa nói: Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì không 

phải chết đời đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho hy lễ của Hội Thánh 

sinh ơn ích cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, để kẻ đã lãnh nhận bí 

tích tình yêu của Đức Kitô, sẽ được cùng các Thánh chung phần 

phúc với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 3 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nơi Chúa những kẻ đã chết vẫn đang sống, và trong 

Chúa, các Thánh được vui hưởng hạnh phúc tròn đầy, xin Chúa 

nhậm lời chúng con khẩn cầu, ban cho tôi tớ Chúa là T… giờ đây 

không còn thấy ánh sáng đời tạm này, được an ủi nhờ ánh sáng vĩnh 

cửu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi việc hiến dâng hy lễ này làm đẹp lòng Chúa, 

để khi linh hồn tôi tớ Chúa là T…, nhờ Chúa xót thương, nhận được 

ơn tha thứ mà tôi tớ Chúa vẫn kiếm tìm, sẽ luôn mừng vui cùng các 

Thánh của Chúa, và chung lời ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn 

đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, vừa được lãnh nhận hồng ân thiên quốc, chúng con 

cảm tạ Chúa và khiêm tốn khẩn nài cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… 

nhờ cuộc khổ nạn của Con Chúa, được giải thoát khỏi xiềng xích tội 

lỗi, và được vui mừng về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 4 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ước chi lời chúng con nguyện cầu bay lên tới Chúa, 

và cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… được hưởng niềm vui muôn đời, 

để kẻ Chúa đã đoái thương tạo dựng theo hình ảnh Chúa, và cho 

hưởng ơn làm nghĩa tử, cũng được Chúa cho chung phần gia nghiệp 

của Chúa.. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái nhận lễ vật chúng con 

tin tưởng dâng lên, cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, để nhờ hy lễ 

mà Chúa muốn làm nên linh dược đặc biệt cho mọi người, Chúa 

cũng ban ơn cứu độ muôn đời cho tôi tớ Chúa. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tái tạo nhờ lương thực thần linh này, chúng con 

nài xin Chúa cho người anh (chị) em chúng con là T… khi đã thoát 

khỏi xiềng xích sự chết, được hân hoan thông phần vào sự phục sinh 

của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 5 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin lấy lòng từ ái lắng nghe lời chúng con nguyện 

cầu, và ban ơn tha thứ mọi tội lỗi cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, 

để trong ngày sống lại, tôi tớ Chúa được sống và được nghỉ ngơi 

trong ánh sáng huy hoàng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh 

Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Chúa đã trao ban 

chính mình làm bánh trường sinh cho chúng con, và đã đổ máu ra 

làm chén cứu độ cho chúng con, xin thương xót tôi tớ Chúa là T…, 

để của lễ chúng con dâng lên, trở nên nguồn ơn cứu độ cho tôi tớ 

Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được lãnh nhận bảo chứng sự sống đời đời, chúng 

con khiêm tốn nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, khi đã 

thoát khỏi xiềng xích sự chết, được hợp đoàn chung hưởng phần 

phúc với những ng đã được cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO NHIỀU HOẶC TẤT CẢ 

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 1 

Ca nhập lễ            

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

được tràn đầy ánh quang rạng ngời của Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đưa Con Một Chúa lên trời sau khi Người 

chiến thắng sự chết, xin cho các tôi tớ Chúa là  T… và  T…, sau khi 

vượt qua cái chết ở đời này, sẽ muôn đời được chiêm ngưỡng Chúa 

là Đấng tạo thành và cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 

Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần 

đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương nhìn đến lễ vật 

chúng con dâng tiến cầu cho linh hồn các tôi tớ Chúa, để những 

người đã được Chúa ban cho đức tin Kitô giáo, cũng đáng được 

Chúa ân thưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ                 1 Ga 4, 9 

Thiên Chúa đã sai Con một của Ngài xuống thế gian, để nhờ 

Người mà chúng ta được sống. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhờ những hy lễ đã được Chúa chấp nhận, xin gia 

tăng lòng thương xót đối với các tôi tớ Chúa đã qua đời, xin cho 

những kẻ đã được Chúa ban ơn thánh tẩy, cũng được Chúa cho 

hưởng trọn niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 
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Ca nhập lễ                 Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của 

Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất, 

nhưng được sống đời đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là sự sống của 

những kẻ đã chết và là niềm hoan lạc của các Thánh, chúng con nài 

xin Chúa cho các tôi tớ Chúa là T… và T… khi đã thoát khỏi xiềng 

xích sự chết, được vào Nước Chúa hưởng vinh quang muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa 

và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các 

tôi tớ Chúa là T… và T…,  cùng tất của những người đang yên giấc 

trong Đức Kitô, nhờ hy lễ đặc biệt này được giải thoát khỏi xiềng 

xích sự chết, sẽ đáng được hưởng sự sống muôn đời. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ              Pl 3, 20-21 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống 

thân xác hiển vinh của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang tham dự các mầu 

nhiệm thánh, và nài xin Chúa cho các mầu nhiệm này sinh ích cho 

việc cứu độ chúng con, và đem lại ơn tha tội cho linh hồn các tôi tớ 

Chúa mà chúng con van nài Chúa nhân từ thương đến. Chúng con… 
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Ca nhập lễ                x. Kh 14,13 

Phúc cho những người đã chết mà được chết trong Chúa, họ sẽ 

được nghỉ ngơi khỏi phải vất vả gian lao, vì các việc họ đã làm đều 

theo họ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ Chúa thương xót, linh hồn các tín hữu được 

nghỉ yên, xin thương tha thứ cho các tôi tớ Chúa là T… và T… 

cùng mọi người đã an nghỉ trong Đức Kitô, để sau khi được tẩy sạch 

khỏi mọi tội lỗi, các tôi tớ Chúa được chung phần sự phục sinh của 

Đức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhân từ nhìn đến các lễ vật 

chúng con dâng, cầu cho linh hồn các tôi tớ Chúa được nghỉ yên, 

nhờ những phương thế Chúa ban nhằm cứu độ nhân loại, các tôi tớ 

Chúa sẽ luôn được kể vào số những người Chúa cứu chuộc. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ               

Lạy Chúa, xin cho những người chúng con tưởng nhớ khi lãnh 

nhận Mình và Máu Đức Kitô, được yên nghỉ muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận các bí tích sinh ơn cứu 

chuộc và khẩn cầu lòng nhân từ Chúa, xin Chúa xót thương cho các 

bí tích này đem lại cho chúng con, những người còn sống, sự che 

chở hộ phù, và cho anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, ơn tha thứ 

muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Ca nhập lễ                  x. Tv 30, 2 

Lạy Chúa, con đã trông cậy vào Chúa, muôn đời con sẽ không 

phải tủi hổ, xin giải thoát con theo đức công minh của Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc các tín hữu, xin tha 

thứ mọi tội lỗi cho các tôi tớ Chúa, để nhờ lời nguyện cầu sốt sắng 

của chúng con, các tôi tớ Chúa nhận được ơn tha thứ hằng mong 

ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên 

Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ giao hòa này, để cầu 

cho các tôi tớ Chúa là T… và T…, chúng con nài xin Chúa thương 

đến các tôi tớ Chúa, và vì họ đã kiên trì giữ vững đức tin công giáo 

ở đời này, xin Chúa cũng ân thưởng họ ở đời sau. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ                  Ga 6, 12 

Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho lời cầu của cộng đoàn 

đang khẩn nguyện Chúa đây sinh ích cho linh hồn các tôi tớ Chúa, 

để nhờ hy lễ này, Chúa giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi, và ban cho họ 

được thông phần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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Ca nhập lễ            x. Tv 104, 3-4     

Tâm hồn tìm kiếm Chúa sẽ được mừng vui. Các bạn hãy tìm 

kiếm Chúa và hãy vững lòng, hãy luôn tìm kiếm thánh nhan Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người 

sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người, chúng con khẩn 

khoản nài xin Chúa lấy lòng nhân từ tha thứ mọi lỗi lầm, cho tất cả 

những người chúng con cầu Chúa đoái thương. Và khi đã được 

hưởng kiến Tôn Nhan, họ được vui mừng ca ngợi Chúa đến muôn 

đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên 

Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nhận hy lễ chúng con dâng, xin ban cho các 

tôi tớ Chúa là T… và T… được thông phần vào sự sung mãn phong 

phú của Chúa Kitô, để được sống lại với Con Chúa và ở bên hữu 

Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ            x. Tv 30, 17-18 

Xin chiếu tỏa ánh Tôn Nhan trên tôi tớ Chúa, và rủ tình thương 

xót cứu độ con. Lạy Chúa, con sẽ không phải tủi hổ, vì con đã kêu 

cầu Ngài. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin nhậm lời những người con mà Chúa đã nuôi 

dưỡng bằng bí tích cứu độ, Chúa đã nhờ Chúa Thánh Thần làm cho 

Đức Kitô Con Một Chúa từ cõi chết sống lại, thì cũng xin cho các 

tín hữu Chúa là T… và T… niềm vui vì được sống muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Ca nhập lễ                  x. Tv 83, 10-11     

Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đấng Kitô của Chúa, vì 

một ngày trong tiền đình nhà Chúa, thì quý hơn cả ngàn ngày. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đã ly 

trần được hưởng lòng thương xót muôn đời của Chúa, để điều họ 

cậy trông và tin tưởng nơi Chúa, sẽ sinh ích cho họ đến muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa 

và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi hy lễ này tẩy sach mọi thói hư tật xấu của 

thân phận con người, nơi các tôi tớ Chúa là T… và T… Chính nhờ 

hy lễ này, Con Chúa là Đấng vô tội, khi chịu hiến tế vì chúng con đã 

xóa bỏ tội lỗi thế gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Ca hiệp lễ                x. Tv 41, 2-3 

Như con nai khát mong đến nguồn nước, lạy Thiên Chúa, linh 

hồn con cũng khát mong tìm đến Ngài, linh hồn con khát khao 

Thiên Chúa hằng sống. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa, và mọi 

người đang nghỉ yên trong Đức Kitô, được chung hưởng ánh quang 

muôn đời của Chúa, vì chính nhờ ánh sáng này soi dẫn, các tôi tớ 

Chúa đã lãnh nhận các bí tích của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin thương các tôi tớ Chúa là T… và T… để những 

người Chúa đã thanh tẩy nơi giếng tái sinh, cũng được chúa cho đạt 

tới cuộc sống hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh 

Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng hy lễ này cầu cho các tôi tớ Chúa là 

T… và T…, và khẩn khoản nài xin Chúa đoái thương cho chúng 

con được thỏa lòng ước nguyện, khi Chúa cho họ nhận được ân huệ 

của lòng Chúa thương xót đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được lãnh nhận các bí tích bởi trời, chúng con  nài 

xin Chúa nhân từ ban cho các tôi tớ Chúa đã nhận được ơn tha tội, 

nhờ của lễ này cũng đáng được vào Nước Chúa, và chung lời ngợi 

khen Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 
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Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng cho Chúa các tôi tớ của 

Chúa là T… và T…, để khi đã chết ở đời này, họ được sống cho 

Chúa. Xin Chúa lấy lòng từ ái xót thương tẩy xóa mọi tội lỗi các tôi 

tớ Chúa đã phạm khi ở đời này vì xác thịt yếu đuối. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ giao hòa này để cầu 

cho các tôi tớ Chúa là T… và T…,  chúng con nài xin Chúa thương 

xót họ, và vì họ đã trung thành với Chúa ở đời này, xin Chúa cũng 

lấy lòng từ ái ân thưởng cho họ nơi tòa Chúa. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa ban cho các 

tôi tớ Chúa, nhờ thần lực của bí tích này, được chung phần hạnh 

phúc đời đời trong cộng đoàn những người công chính. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, không ai cầu xin Chúa mà 

lại không được Chúa xót thương, xin thương nhìn đến các tôi tớ 

Chúa là T… và T…,  để những người đã tuyên xưng danh Chúa khi 

lìa đời, được Chúa nhận vào số các Thánh của Chúa. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Con Chúa đã hiến mình cho Chúa làm 

của lễ sống động, chúng con nài xin Chúa đoái nhận hy lễ của Hội 

Thánh, để các tôi tớ Chúa là T… và T…,   sau khi thoát khỏi mọi tội 

lỗi, đáng nhận được phần thưởng là sự sống muôn đời. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài 

xin Chúa cho những bí tích chúng con đã lãnh nhận thanh tẩy chúng 

con, và xin cho hy lễ này trở nên lời chuyển cầu cho chúng con 

được ơn tha thứ, nên sức mạnh cho những kẻ yếu đuối, nên nơi 

nương tựa trong những lúc nguy nan, nên ơn tha thứ mọi tội lỗi cho 

những người còn sống cũng như đã qua đời, và nên bảo chứng ơn 

cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  
 

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG 

A 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng trung tín ban thưởng cho các linh hồn, xin 

cho tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T… đã qua đời, mà Chúa đã đặt 

lên kế vị thánh Phêrô làm Mục tử của Hội Thánh, được luôn hân 

hoan hưởng phúc nơi tòa Chúa trên trời, nhờ những mầu nhiệm của 

ân sủng và lòng thương xót mà người đã trung thành phân phát khi 

còn tại thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhờ lễ giao hòa thánh thiện 

này, cho linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T… được lãnh 

nhận phần thưởng vinh phúc, và cho chúng con nhận được muôn ân 

huệ do lòng Chúa xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được các bí tích bổ dưỡng giúp chúng con thông 

hiệp với Chúa, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là Đức Giáo 

Hoàng T… mà Chúa đã muốn đặt làm nền tảng hữu hình cho sự hợp 

nhất của Hội Thánh nơi trần gian, được hân hoan chung hưởng hạnh 

phúc với đoàn chiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  
 

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG 

B 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa do sự an bài kỳ diệu, Chúa đã muốn cho tôi tớ Chúa 

là Đức Giáo Hoàng T… lãnh đạo Hội Thánh Chúa, chúng con nài 

xin Chúa cho đấng xưa đã đại diện Con Chúa nơi trần gian, nay 

được chính Người đón vào chốn vinh quang muôn đời. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật của Hội Thánh đang 

nguyện cầu, và nhờ quyền năng của hy lễ này, xin ban cho tôi tớ 

Chúa là Đức Giáo Hoàng T… mà Chúa đã đặt làm thượng tế đứng 

đầu đoàn chiên, được liệt vào số các tư tế Chúa tuyển chọn trên trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhận được những trợ giúp linh thánh do tình yêu 

Chúa thương ban, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ của Chúa là 

Đức Giáo Hoàng T…, là người đã trung thành phân phát các mầu 

nhiệm của Chúa nơi trần gian, được chung lời ca tụng lòng Chúa xót 

thương trong vinh quang của các Thánh. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  
 

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG 

C 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là mục tử hằng hữu của các tâm hồn, xin nhìn xuống 

đoàn dân đang khẩn cầu cho tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T…, 

xưa người đã lấy tình thương cai quản Hội Thánh, thì nay, cùng với 

đoàn chiên được trao phó, cũng được Chúa xót thương ban phần 

thưởng dành cho vị quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, 

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương nhìn đến hiến lễ giao 

hòa của dân Chúa, nhờ hiến lễ này, chúng con tin tưởng phó dâng 

linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T… cho lòng thương xót 

của Chúa, xưa người đã là công cụ xây dựng tình thương và sự bình 

an nơi gia đình nhân loại, thì nay, cùng với các Thánh của Chúa, 

cũng được mừng vui về hiệu quả muôn đời tồn tại của tình thương 

và sự bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc vĩnh cửu, chúng con khẩn 

khoản nài xin Chúa rủ tình thương xót ban cho linh hồn tôi tớ Chúa 

là Đức Giáo Hoàng T…, được mừng vui vì cuối cùng đã đạt tới 

chân lý mà người đã trung tín củng cố nơi dân Chúa. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho linh 

hồn tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục T…, mà Chúa đã trao cho nhiệm 

vụ coi sóc gia đình Chúa, được vào hưởng niềm hoan lạc muôn đời 

của chủ mình, cùng với bao thành quả do công việc người đã làm. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa 

và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa vô cùng nhân ái, 

làm cho hy lễ này đem lại ơn tha thứ cho tôi tớ Chúa là Đức Giám 

Mục T…, đây chính là hy lễ người đã dâng lên trước uy linh Chúa 

khi còn sống trong thân xác, để cầu Chúa ban ơn cứu độ cho các tín 

hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn 

cầu, cho linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục T…, được hưởng 

nhờ lòng nhân từ đầy tình thương của Chúa, để nhờ những hy lễ 

này, người được thông phần hạnh phúc đời đời của Đức Kitô, Đấng 

mà tôi tớ Chúa đã tín thác và rao giảng. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO MỘT GIÁM MỤC KHÁC 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, giữa hàng tư tế tông truyền, Chúa đã cất nhắc tôi tớ 

Chúa là Giám Mục (Hồng y) T… lên chức thượng tế, chúng con nài 

xin Chúa cho tôi tớ Chúa cũng được chung hưởng phần phúc muôn 

đời của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, 

là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa vui nhận của lễ chúng con 

dâng lên cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục (Hồng y) 

T…, để người mà Chúa đã trao ban chức thượng tế ở đời này, cũng 

được Cúa cho chung hưởng phần phúc với các Thánh của Chúa 

trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài 

xin Chúa cho tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục (Hồng y) T… mà Chúa 

đã đặt làm sứ giả của Đức Kitô nơi trần gian, sau khi đã được tẩy 

sạch nhờ hy lễ này, được Chúa cho ngự trị với Đức Kitô trên cõi 

trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO LINH MỤC 

A 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là 

linh mục T…, khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ 

thánh, được hoan hỉ muôn đời nơi tòa vinh hiển thiên quốc. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là 

Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự 

hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ 

Chúa là linh mục T…, nhờ các mầu nhiệm thánh này, luôn được 

thấy tỏ tường những điều người đã trung tín cử hành nơi trần gian. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được nhận lãnh các bí tích sinh ơn cứu độ, chúng 

con khẩn cầu Chúa lấy lòng nhân từ ban cho tôi tớ Chúa là linh mục 

T…, mà Chúa đã đặt lên làm vị phân phát các mầu nhiệm của Chúa 

nơi trần gian, thì trên trời cũng được Chúa nơi dưỡng bằng chính 

thực tại của những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO LINH MỤC 

B 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương nghe lời chúng con 

nguyện cầu, ban ơn cứu độ cho linh hồn tôi tớ Chúa là linh mục 

T…, để kẻ đã trung tín thi hành nhiệm vụ vì danh Chúa, được vui 

mừng hợp đoàn cùng các Thánh của Chúa đến muôn đời. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là 

Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự 

hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa lấy lòng nhân từ, làm cho hy 

lễ phụng thờ chúng con dâng, cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là linh 

mục T… giờ đây đem lại ơn cứu độ cho người. Chính người đã từng 

dâng lên Chúa hy lễ này trong Hội Thánh với lòng sùng kính sốt 

mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được bổ dưỡng nhờ lương thực từ bàn tiệc thiên 

quốc, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa dùng quyền năng của hy 

lễ này, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là linh mục T… luôn được hoan 

hỷ trước tôn nhan Chúa, vì người đã trung tín thi hành thừa tác vụ 

trong Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO PHÓ TẾ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã cho thầy phó tế 

T… được thi hành thừa tác vụ trong Hội Thánh, chúng con nài xin 

Chúa cho linh hồn thầy được chung phần hạnh phúc muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa 

và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hy lễ này cầu cho thầy phó 

tế T… được ơn cứu độ, xin Chúa thương cho người đã phục vụ Đức 

Kitô Con Chúa khi còn trong thân xác, cũng được sống lại để hưởng 

vinh quang muôn đời cùng với các tôi tớ trung tín của Chúa. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tràn đầy thánh ân, chúng con khiêm tốn nài xin 

Chúa, nhờ hy lễ này, lấy lòng nhân từ ban cho tôi tớ Chúa là thầy 

phó tế T… mà Chúa đã gọi vào hàng các tư tế của Hội Thánh, khi 

đã thoát khỏi xiềng xích sự chết, được lãnh nhận phần phúc cùng 

với những người đã trung tín thi hành thừa tác vụ của mình, và được 

vào hưởng niềm vui của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO MỘT TU SĨ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho linh 

hồn tôi tớ Chúa là T… vì yêu mến Đức Kitô, đã đi trọn con đường 

đức ái hoàn hảo, được vui mừng khi vinh quang Chúa xuất hiện, và 

được cùng với anh (chị) em mình hưởng hạnh phúc muôn đời trong 

Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con chúng con dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng 

này cầu cho tôi tớ Chúa là T…, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa 

đoái thương, nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiện này, tôi tớ Chúa đáng 

được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho hy lễ của Hội Thánh 

sinh ơn ích cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, để kẻ đã lãnh nhận bí 

tích tình yêu của Đức Kitô, sẽ được cùng các Thánh chung phần 

phúc với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NTTL CÁC LỜI NGUYỆN K.TIỀN TỤNG KNTT P.LÀNH  

 

CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ PHỤC VỤ 

VIỆC TRUYỀN BÁ TIN MỪNG 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa thương xót tôi 

tớ Chúa là T… để kẻ đã chuyên cần lo việc truyền bá Tin Mừng, 

được an lòng đến lãnh phần thưởng trong Nước Chúa. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi việc hiến dâng hy lễ này làm đẹp lòng Chúa, 

để khi linh hồn tôi tớ Chúa là T…, nhờ Chúa xót thương, nhận được 

ơn tha thứ mà tôi tớ Chúa vẫn kiếm tìm, sẽ luôn vui mừng cùng các 

Thánh của Chúa, và chung lời ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn 

đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, vừa được lãnh nhận hồng ân thiên quốc, chúng con 

cảm tạ Chúa và khiêm tốn khẩn nài cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… 

nhờ cuộc khổ nạn của Con Chúa, được giải thoát khỏi xiềng xích tội 

lỗi, và được vui mừng về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO MỘT THANH NIÊN ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa làm chủ cuộc sống và thời gian của mọi người, 

chúng con khiêm tốn phó dâng cho Chúa người tôi tớ Chúa là T… 

mà chúng con đang thương tiếc vì đã sớm lìa đời. Xin Chúa làm cho 

tuổi xuân của anh (chị) mãi mãi tồn tại trong niềm hạnh phúc nơi 

nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái nhận lễ vật chúng con 

tin tưởng dâng lên, cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, để nhờ hy lễ 

mà Chúa muốn làm nên linh dược đặc biệt cho mọi người, Chúa 

cũng ban ơn cứu độ muôn đời cho tôi tớ Chúa. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tái tạo nhờ lương thực thần linh này, chúng con 

nài xin Chúa cho người anh (chị) em chúng con là T… khi đã thoát 

khỏi xiềng xích sự chết, được hân hoan thông phần vào sự phục sinh 

của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI  

MẮC BỆNH LÂU NĂM ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi tớ Chúa là T… biết phụng sự Chúa 

trong gian khổ và bệnh tật, chúng con nài xin Chúa cho kẻ đã theo 

gương nhẫn nại của Con Chúa, cũng được lãnh phần thưởng vinh 

quang của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Chúa đã trao ban 

chính mình làm bánh trường sinh cho chúng con, và đã đổ máu ra 

làm chén cứu độ cho chúng con. Xin thương xót tôi tớ Chúa là T… 

để của lễ chúng con dâng lên, trở nên nguồn ơn cứu độ cho tôi tớ 

Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được lãnh nhận bảo chứng sự sống đời đời, chúng 

con khiêm tốn nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, khi đã 

thoát khỏi xiềng xích sự chết, được hợp đoàn chung hưởng phần 

phúc với những người đã được cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI CHẾT ĐỘT NGỘT 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy quyền năng vô biên của 

lòng nhân lành Chúa, để khi than khóc người anh (chị) em chúng 

con là T… đã bị cái chết cướp đi cách đột ngột, chúng con được 

vững tin là Chúa đã đưa người anh (chị) em này về hưởng gia 

nghiệp của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khẩn nài Chúa nhậm lời chúng con, xin 

cho tôi tớ Chúa là T… được hưởng nhờ ơn ích của hiến lễ này mà 

khi được tiến dâng, Chúa đã tha tội cho cả trần gian. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã dâng hy lễ này lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa, cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là T…, 

chúng con nài xin Chúa, nhờ quyền năng của bí tích này, tôi tớ 

Chúa được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi, và nhờ Chúa xót thương, được 

hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 
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CẦU CHO ĐÔI VỢ CHỒNG ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót giải thoát các tôi 

tớ Chúa là T… và T…, để những người đã gắn bó với nhau ở đời 

này bằng tình yêu chung thủy, cũng được kết hợp với nhau trong 

cuộc sống muôn đời nhờ tình yêu viên mãn của Chúa. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi hy lễ này tẩy sạch mọi thói hư tật xấu của 

thân phận con người nơi các tôi tớ Chúa là T… và T… Chính nhờ 

hy lễ này, Con Chúa là Đấng vô tội khi chịu hiến tế vì chúng con, đã 

xỏa bỏ tội lỗi thế gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa ban cho các 

tôi tớ Chúa, nhờ thần lực của bí tích này, được chung phần hạnh 

phúc đời đời trong cộng đoàn những người công chính. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO MỘT NGƯỜI CÓ ĐÔI BẠN ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương giải thoát tôi tớ (nữ 

tỳ) Chúa là T… và luôn nhân từ nâng đỡ nữ tỳ (tôi tớ) Chúa là T… 

để những người đã gắn bó với nhau ở đời này bằng tình yêu chung 

thủy, cũng được kết hợp với nhau trong cuộc sống muôn đời nhờ 

tình yêu viên mãn của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 

Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần 

đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi hy lễ này tẩy sạch mọi thói hư tật xấu của 

thân phận con người nơi các tôi tớ Chúa là T… và T… Chính nhờ 

hy lễ này, Con Chúa là Đấng vô tội khi chịu hiến tế vì chúng con, đã 

xỏa bỏ tội lỗi thế gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa ban cho các 

tôi tớ Chúa, nhờ thần lực của bí tích này, được chung phần hạnh 

phúc đời đời trong cộng đoàn những người công chính. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO CHA MẸ ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải tôn kính cha mẹ, xin 

nhân từ thương xót cha mẹ của con (cha mẹ chúng con) mà tha thứ 

tội lỗi cho các ngài, và cho con (chúng con) ngày kia được nhìn thấy 

các ngài, khi con (chúng con) được hoan lạc trong ánh sáng muôn 

đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên 

Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhận hy lễ chúng con dâng, để cầu cho cha mẹ 

của con (cha mẹ chúng con), xin cho các ngài được hưởng niềm vui 

muôn đời trong nơi dành cho kẻ sống, và cho con (chúng con) được 

cùng các ngài thông phần hạnh phúc của các Thánh. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích bởi trời, chúng con 

nài xin Chúa cho cha mẹ của con (cha me chúng con) được nghỉ yên 

và hưởng ánh sáng muôn đời, và cùng với các ngài, xin cho chúng 

con được no thỏa vinh quang bất diệt của Chúa. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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CẦU CHO ANH CHỊ EM, 

THÂN NHÂN VÀ ÂN NHÂN ĐÃ QUA ĐỜI 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa luôn rộng lòng tha thứ và muốn cứu độ loài 

người, chúng con nài xin Chúa nhân từ, nhờ lời chuyển cầu của Đức 

Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh và toàn thể các Thánh, cho anh 

chị em, thân nhân, và ân nhân của cộng đoàn chúng con  đã rời khỏi 

đời này, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng 

con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của 

Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa thật vô biên, xin thương 

nhậm lời chúng con khiêm tốn nguyện cầu, ban cho linh hồn anh chị 

em, thân nhân và ân nhân của chúng con, nhờ những bí tích cứu độ 

này, được ơn tha thứ mọi tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Kinh Tiền Tụng cầu cho người đã qua đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con dâng 

lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho linh hồn anh chị em, thân nhân 

và ân nhân của chúng con, nhờ quyền năng của bí tích này, được 

giải thoát khỏi mọi tội lỗi, và nhờ Chúa xót thương, các linh hồn 

được vinh hiển và hạnh phúc muôn đời. Xin cho các linh hồn ấy 

được vinh hiển và hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 
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CÁC MẪU KINH TIỀN TỤNG 
 

KTTQĐ.1 KTTQĐ.2 KTTQĐ.3 KTTQĐ.4 KTTQĐ.5 
 

KINH TIỀN TỤNG I 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên 

chúng con, để những ai buồn sầu, vì số phận chắc chắn phải chết 

cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau 

này.  

Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ 

không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, 

thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG II 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Đức Kitô chịu chết để đem lại sự sống cho chúng ta 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con khỏi phải chết, 

hơn nữa, một mình Người đã đoái thương chịu chết, để chúng con 

được sống luôn mãi cho Chúa. 

Vì thế, hiệp với cộng đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngới 

Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG III 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Đức Kitô là ơn cứu độ và là sự sống 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, và là 

sự sống lại của kẻ đã chết. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 

muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng 

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG IV 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Cuộc sống dưới đất và vinh quang trên trời 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, được cai 

quản dưới sự điều hành của Chúa. Chúa ra lệnh, chúng con được 

giải thoát khỏi lề luật của tội ngay trên đất mà từ đó chúng con đã 

được tạo thành. 

Và nhờ Con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc, bởi ý 

muốn, chúng con được sống lại để được hưởng vinh quang phục 

sinh của Người. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 

chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!… 
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KINH TIỀN TỤNG V 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Sự phục sinh của chúng ta 

nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết, nhưng nhờ lòng thương 

xót và ân sủng của Chúa, khi đã chết vì tội lỗi, chúng con lại được 

cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô, và được kêu gọi về 

sống với Người. 

Vì thế, cùng với các Quyền thần thiên quốc, chúng con ở dưới 

trần gian hằng ca ngợi Chúa, và không ngừng tung hô uy linh Chúa 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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CÁC KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 
 

KN.THÁNH THỂ I KN.THÁNH THỂ II KN.THÁNH THỂ III 
 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I 

 

Sau khi đọc hoặc hát kinh: Thánh! Thánh! Thánh! xong. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa 

chúng con,  

Chắp tay và đọc:  

chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận  

Làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:  

Và ban phúc † cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, 

của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.  

Dang tay đọc tiếp 

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của 

Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội 

Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của 

Cha là Ðức Giáo Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...) chúng con, và mọi 

đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. 

Ðồng tế 1: Cầu cho người còn sống. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...) 

Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý cầu 

nguyện cho, đoạn giơ tay đọc tiếp:  

Và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin 

kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên 

Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: 

hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như  
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lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa 

thật, hằng hữu và hằng sống. 

Ðồng tế 2: Hiệp thông cùng Hội Thánh. 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ: 

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các  

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

*** 

CÁC KINH HIỆP THÔNG RIÊNG 
 

Lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày (đêm) cực 

thánh, là ngày (đêm) Ðức Ma-ri-a đã sinh Ðấng Cứu Thế cho trần 

gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, Bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Lễ Hiển Linh 

Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày 

Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa trong vinh quang, đã xuất 

hiện hữu hình, mang xác phàm thật sự như chúng con. Và chúng 

con kính nhớ:  
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† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, Bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Từ  lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực 

thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, đã sống lại 

về phần xác. Và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và  

Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, Tô-ma,...), cùng toàn thể các 

thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ 

chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Lễ Thăng Thiên 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, 

là ngày Con một Chúa, Chúa chúng con, đem thân thể yếu hèn của 

chúng con đã được kết hợp với Người, về ngự bên hữu Chúa vinh 

quang, và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
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Lễ Hiện Xuống 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, 

là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các 

Tông Ðồ, và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

*** 

Chủ tế dang tay đọc tiếp: 

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời 

chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát 

khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người 

Chúa chọn. (Chắp tay) (Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

--- 

Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh thì đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng con dâng lên 

Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài 

cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng 

con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những 

người Chúa chọn.  

Chắp tay  

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

--- 
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Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho 

những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho 

chúng con Mình và Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, (chủ tế cầm bánh) Người cầm 

bánh trong tay thánh thiện, khả kính, (ngước mắt lên) ngước mắt lên 

trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng 

lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: (hơi cúi mình) 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, 

cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 
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Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Sau đó, linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân 

thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi 

chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng 

con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ 

vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ 

muôn đời. 

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật 

này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của 

Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và 

lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, Thượng tế của Chúa. 

Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng 

lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết 

thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con 

Chúa,  

Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc: 

chúng con được † tràn đầy ơn phúc bởi trời.  

Chắp tay 
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 (Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Ðồng tế 1: Cầu cho người đã qua đời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (các) tôi tớ Chúa là T... (và T...) 

được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc 

bình an. 

Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, 

và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào 

nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. 

Chắp tay (Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Tay mặt đấm ngực và đọc: 

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,  

Rồi dang tay đọc tiếp:  

đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông 

phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh 

Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các 

thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng 

lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, (chắp 

tay đọc tiếp) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh 

lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: Amen. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 
 

Dù có kinh tiền tụng riêng, Kinh nguyện Thánh Thể này có thể 

dùng với các kinh tiền tụng khác, đặc biệt là những kinh trình bày tóm 

lược mầu nhiệm cứu độ, ví dụ các kinh tiền tụng chung. 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu 

Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn 

loài, Người được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội 

chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được 

Đức Trinh Nữ sinh ra. Để chu toàn thánh ý Cha, và để gầy dựng cho 

Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình, để 

tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng 

con ca tụng vinh quang Cha, và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói:  

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 
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Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 
 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Tiếp theo linh mục đọc kinh tiền tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết thức 

bằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo 

thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, 

Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, 

Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ 

một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ 

tinh tuyền. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con 

dâng tiến Chúa đây,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: để trở nên Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa 

chúng con, (Chắp tay) thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu 

nhiệm này. 
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Trong đêm bị trao nộp,  

Linh mục cầm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp 

chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ 

ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy,  

đặt lại trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao 

cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên khăn 

thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 
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Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, 

sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi 

Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh 

thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên 

Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế 

để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và 

Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở 

nên một thân thể và một tinh thần trong Ðức Ki-tô. 

Ðồng tế 1: 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ 

muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia 

nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Ðức Trinh Nữ 

Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức 

Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng 

với thánh T... (tên Thánh kính trong ngày, hay Thánh bổn mạng). Và 

toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu 

cùng Chúa cho chúng con. 
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Ðồng tế 2: 

Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hoà giải này đem lại 

bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức 

tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng (...) và Ðức 

Giám Mục (...) chúng con, cùng toàn thể hàng Giám mục, giáo sĩ 

khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. 

Xin Cha thương nhận lời cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ 

họp trước Tôn Nhan Cha đây.  

Lạy Cha xin nhớ đến (các) tôi tớ Cha là T…(và T…) mà (hôm 

nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết 

như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác 

kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mọn hèn chúng con trở 

nên giống thân xác sáng láng của Người. 

Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi 

người sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, đặc biệt các bậc tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con. Xin 

thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới 

để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch 

nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa 

chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha, và sẽ ca 

ngợi Cha khôn cùng, (Chắp tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, 

nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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NGHI THỨC THÁNH LỄ AN TÁNG 

CHO TRẺ EM ĐÃ RỬA TỘI 
 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

C. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ D. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

E. NGHI THỨC KẾT LỄ KINH TIỀN TỤNG II 

 K.NGUYỆN  THÁNH THỂ II 
 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Ca Nhập Lễ             Mt 25,34 

Chúa phán: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy 

lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ 

khi tạo dựng vũ trụ. 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình 

yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng 

tất cả anh (chị) em. 

Hoặc chào: 

Lm: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng cha. 

Nghi Thức Sám Hối 

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) 

em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và 

những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 
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Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên 

Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên 

Chúa, Chúa chúng ta. 

Lm:  

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Hoặc: 

Lm:  

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. 

Lm: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. 

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Hoặc: 

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của những người đã chết. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phục sinh để đem sự sống cho 

những ai ly trần. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
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Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa, Chúa hứa ban Nước Trời cho tất cả chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Kinh Thương xót 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lời Nguyện Đầu Lễ 

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 

Lạy Chúa rất nhân từ, theo ý định khôn ngoan Chúa đã gọi em 

bé này về với Chúa khi em mới bắt đầu cuộc sống. Nhờ bí tích Rửa 

tội, em đã trở nên nghĩa tử của Chúa, và chúng con tin rằng, giờ đây 

em đã được ở trong Nước Chúa. Xin thương nhậm lời chúng con 

nguyện cầu, để ngày kia, chúng con cũng được chung hưởng sự 

sống đời đời với em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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Hoặc: 

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con đau lòng trước cái chết của em 

T…, xin cho chúng con khi thương khóc em đã lìa khỏi đời này theo 

sự an bài của Chúa, biết tin rằng em đã được Chúa dành cho một 

chỗ vĩnh viễn trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến 

muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài Đọc 1 

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma 
3 Anh em thân mến, anh em không biết rằng: khi chúng ta được 

dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta 

được dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào 

trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với 

Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ 

quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống 

một đời sống mới. 
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết 

như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ 

được sống lại như Người đã sống lại. 6 Chúng ta biết rằng: con 

người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, 

như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta 

không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã chết, thì thoát 

khỏi quyền của tội lỗi. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người.   

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ RỬA TỘI 

Đáp Ca             Tv 102, 8.10, 13-14, 15-16,17-18 

Đ.  Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
   

X. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 

  Người chậm giận và giàu tình thương, 

  Người không cứ tội ta mà xét xử, 

  không trả báo ta xứng với lỗi lầm.   
  

Đ.  Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
  

X. Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

  Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

  Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

  hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.   
 

 Đ.  Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
  

X. Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, 

  tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, 

  một cơn gió thoảng là xong, 

  chốn xưa mình ở cũng không biết mình.  
 

 Đ.  Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
  

X. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, 

  dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 

  Người xử công minh cả với đời con cháu, 

  cả những ai giữ giao ước của Người 

  và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.  
 

Đ.  Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
  

Alleluia 

Alleluia, Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng 

Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé 

mọn. Alleluia. 
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Phúc Âm                       Mt 11,25-30 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa Tể 

trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”   

Đó là Lời Chúa. 

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm: 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. 

Lời Nguyện Tín Hữu 

Đoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu. 
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C. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Lm:  

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Dâng rượu  

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, 

đang khi ấy đọc thầm: 

Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham 

dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của 

chúng con.  

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 
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Lm:  

Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh 

chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Giáo dân thưa: 

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 

Lời Nguyện Tiến Lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng, để cha mẹ em, 

giờ đây trao lại cho Chúa người con Chúa đã ban, lại đáng được vui 

mừng bồng ẵm em trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lễ vật này, như dấu chỉ lòng 

sùng kính của chúng con, để những ai tin tưởng tuân phục ý định 

quan phòng của Chúa, cũng được nâng đỡ nhờ lòng từ ái dịu hiền 

của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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KINH TIỀN TỤNG II 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên 

chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, 

cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau 

này. 

Vì  lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ 

không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt tiêu 

tan, thì lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Cđ:  Thánh! Thánh! Thánh! 

 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

 Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay: Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói:  

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 
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Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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D. NGHI THỨC HIỆP LỄ 
 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 

Chủ tế dang tay đọc một mình: 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương 

cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng 

lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và 

được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi 

niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 

Đấng Cứu Độ chúng con. 

Chắp tay 

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện: 

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn 

đời. 

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy 

để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội 

Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và 

hợp nhất theo thánh ý Chúa. 
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Chắp tay 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Chủ tế:  

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 

Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian:xin ban bình an cho chúng con 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,  

bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,  

Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,  

xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây  

cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;  

xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,  

và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 
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Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, 

xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 

- Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa: 

- Amen. 
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Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ          x. Rm 6,4.8 

Chúng ta đã cùng mai táng với Đức Kitô, bởi vì chúng ta được 

thanh tẩy trong sự chết của Người, chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ 

cùng sống với Đức Kitô. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Chủ tế:  

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, được rước Mình và Máu Con Chúa, chúng con tin 

tưởng nài xin Chúa nâng đỡ những người Chúa đã thương nuôi 

dưỡng bằng các mầu nhiệm thánh, để giữa những đau buồn trong 

cuộc đời này, họ được vững niềm hy vọng vào sự sống muôn đời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân: Amen. 

Hoặc: 

Chủ tế:  

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, được no đầy ân lộc thần linh, chúng con nài xin 

Chúa cho em bé này được chung hưởng bàn tiệc Nước Trời, cũng 

cho chúng con được tham dự vào chính bàn tiệc ấy. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân: Amen. 

 

 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ RỬA TỘI 

 

E. NGHI THỨC KẾT LỄ 

Chủ tế:  

Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Và ở cùng cha. 

Chủ tế:   

Xin Thiên Chúa toàn năng,  

là Cha, và Con † và Thánh Thần,  

ban phúc lành cho anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Amen. 

Phó tế hoặc chủ tế:  

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Giáo dân thưa:  

Tạ ơn Chúa. 

Nếu có nghi thức “Phó dâng và Từ biệt”, thì bỏ nghi thức kết lễ. 
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NGHI THỨC THÁNH LỄ AN TÁNG 

CHO NGƯỜI LỚN – MẪU 1 
 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

C. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

E. KINH TIỀN TỤNG F. KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

G. NGHI THỨC HIỆP LỄ H. NGHI THỨC KẾT LỄ 

 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 
 

Ca Nhập Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. 

Ca Nhập Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, alleluia. 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình 

yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng 

tất cả anh (chị) em. 

Hoặc chào: 

Lm: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng cha. 
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Nghi Thức Sám Hối 

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) 

em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và 

những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên 

Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên 

Chúa, Chúa chúng ta. 

Lm:  

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Hoặc: 

Lm:  

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. 

Lm: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. 

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 
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Hoặc: 

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của những người đã chết. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phục sinh để đem sự sống cho 

những ai ly trần. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa, Chúa hứa ban Nước Trời cho tất cả chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Kinh Thương xót 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Lời nguyện nhập lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lm:  

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên 

xưng rằng: Chúa Con đã chết và đã sống lại, nhờ mầu nhiệm này, 

xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là T… đã an nghỉ trong Con 

Chúa, nhờ Người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, 

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa là Đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con nài 

xin Chúa cho tôi tớ Chúa là T… mà (hôm nay) Chúa đã truyền về 

với Chúa, được đưa vào quê thật và hưởng hoan lạc muôn đời, vì tôi 

tớ Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, 

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin nhân từ nhậm lời chúng con khẩn cầu, để đang 

khi đức tin của chúng con được nâng cao trong Con Chúa phục sinh 

từ cõi chết, xin cho đức cậy của chúng con được thêm vững vàng, 

trong khi đợi chờ ngày tôi tớ Chúa là T… được sống lại. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài Đọc 1               Kn 3,1-9 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi 

thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những 

người không hiểu, thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi 

là bất hạnh, việc các ngài lìa xa chúng ta  là rơi vào cảnh diệt vong. 

Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời 

thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy 

vọng được bất tử. 

Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn 

ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và 

chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng 

thăm các ngài, các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi 

lau. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và 

Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. 

Ai tin tưởng vào Chúa, sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ 

được ở bên Chúa trong tình yêu, vì Ngài ban ân sủng và tình thương 

cho các thánh của Ngài, và viếng thăm những người Ngài tuyển 

chọn. 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 
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Hoặc:                   Rm 14, 7-9; 10c-12 

Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữ  Rôma. 
7 Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình, và 

cũng không ai chết cho mình. 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa;  
9 Vì lẽ ấy, Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, là để thống trị 

người sống và kẻ chết. 10c Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà 

án của Thiên Chúa, 11 bởi có lời chép: “Chúa phán: Ta lấy sự sống 

Ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi 

sẽ xưng tụng Thiên Chúa”. 12 Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải 

trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp Ca                   Tv 25, 6-7, 17-18, 20-21 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

X. Lạy Chúa xin nhớ lại lượng từ bi  

 và lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn đời. 

 Lạy Chúa, xin nhớ đến con theo lòng thương xót của Chúa, 

 Vì Chúa thật nhân lành. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

X.  Lòng con se thắt, xin nới ra cho, 

 Xin kéo con khỏi cơn quẫn bách. 

 Xin nhìn phận con lầm than khốn khổ, 

 Và thương tha thứ mọi tội lỗi con. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

X. Xin giữ gìn mạng con và thương giải thoát, 

 Chớ để con xấu hổ vì đã tín thác nơi Ngài. 

 Ước chi lòng trong sạch và ngay thẳng giữ gìn con, 

 Vì con trọn niềm trông cậy ở Chúa. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 
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Hoặc là:                        Tv 27 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 

X. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi, 

 Tôi còn phải sợ ai? 

 Chúa bảo vệ đời tôi, 

 Tôi khiếp gì ai nữa? 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
 

X. Tôi xin Chúa một điều, điều tôi luôn tìm kiếm: 

 Là được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi, 

 Để chiêm ngưỡng Chúa khả ái, 

 Và ngắm trông thánh điện Ngài. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
 

X. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, 

 Xin thương xót và nhậm lời con. 

 Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 

 Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
 

X. Tôi tin sẽ được thấy ơn lành Chúa ban 

 Trong miền đất của kẻ sống. 

 Hãy trông đợi Chúa và sống can trường,  

 hãy vững lòng và trông cậy Chúa. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, thì 

chúng ta sẽ được cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu 

đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleluia. 
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Hoặc là: 

Alleluia, Alleluia: Đức Giêsu Kitô là trưởng tử giữa những kẻ 

chết, kính dâng Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. 

Amen. Alleluia. 

Phúc Âm            Ga 6, 37-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
37 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tất cả 

những ai Cha đã ban cho Tôi sẽ đến với Tôi; và ai đến với Tôi, Tôi 

sẽ không xua đuổi ra ngoài, 38 vì tôi đã từ trời xuống, không phải để 

làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi.  
39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban 

cho Tôi, Tôi không để mất người nào, nhưng Tôi sẽ cho họ sống lại 

trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha Tôi là tất cả những ai 

thấy Con và tin vào Người, thì có sự sống đời đời, và Tôi sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết”. 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
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Hoặc là                    Ga 14, 1-6 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Lòng các con đừng 

xao xuyến! Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. 2 

Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với 

các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con? 3 Nếu Thầy đi và dọn 

chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy 

ở đâu, thì các con cũng ở đó. 4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường 

rồi.” 
5 Ông Tô-ma nói với Người: “Thưa Thầy, chúng con không biết 

Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” 6 Chúa Giê-su đáp: 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha 

mà không qua Thầy”. 

Đó là Lời Chúa. 

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm: 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. 
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C. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ sự: 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên 

Chúa là Cha toàn năng, ban ơn cứu độ cho những người còn sống 

cũng như đã qua đời; chính Ngài đã cho Đức Kitô Con Ngài được 

phục sinh từ cõi chết. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

X. Xin cho (ÔBAC) T… qua bí tích rửa tội, đã nhận được hạt 

giống trổ sinh sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với các 

Thánh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

X. Xin cho (ÔBAC) T… đã được rước Mình Thánh Chúa Kitô 

là bánh ban sự sống đời đời, được sống lại trong ngày sau hết. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

(Cầu cho linh mục) 

X. Xin cho linh mục T… đã thi hành nhiệm vụ tư tế trong Hội 

Thánh, được tham dự vào Phụng vụ thiên quốc. Chúng ta cùng cầu 

xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

X. Xin cho linh hồn các anh chị em thân nhân và ân nhân của 

chúng ta được nhận phần thưởng do công lao khó nhọc họ đã thực 

hiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

X. Xin cho tất cả những người đã nghỉ yên trong niềm hy 

vọng sống lại, được nhận vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

X. Xin cho anh chị em chúng ta đang quy tụ nơi đây với đức 

tin và lòng sốt mến, được đoàn tụ trong nước vinh hiển của Cha. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản nài xin 

Chúa. 

Chủ sự: 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho lời khẩn cầu của cộng 

đoàn chúng con sinh ích cho linh hồn các tôi tớ nam nữ của Chúa. 

Xin giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi, và cho họ được thông phần ơn 

cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 

Cđ: Amen. 
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D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban 

cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Dâng rượu  

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban 

cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của 

con người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng 

liêng cho chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của 

anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Cđ: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
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Lời Nguyện Tiến Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van 

nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là T…, để kẻ đã không 

hoài nghi Con Chúa là Đấng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra 

Người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

Lời Nguyện Tiến Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật chúng con dâng, mà đưa tôi 

tớ Chúa là T… vào chốn vinh quang cùng với Con Chúa, chính nhờ 

bí tích cao cả của lòng từ ái Người, chúng con được liên kết với 

nhau. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 
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E. KINH TIỀN TỤNG 
 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên 

chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, 

cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau 

này. 

Vì  lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ 

không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt tiêu 

tan, thì lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Cđ:  Thánh! Thánh! Thánh! 

 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

 Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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F. KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay: Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói:  

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 
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Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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G. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 

Chủ tế dang tay đọc một mình: 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương 

cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng 

lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và 

được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi 

niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 

Đấng Cứu Độ chúng con. 

Chắp tay 

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện: 

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn 

đời. 

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy 

để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội 

Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và 

hợp nhất theo thánh ý Chúa. 

 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

Chắp tay 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Chủ tế:  

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 

Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian:xin ban bình an cho chúng con 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,  

bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,  

Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,  

xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây  

cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;  

xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,  

và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, 

xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 

- Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa: 

- Amen. 

 

 

 

 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh 

hồn, cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng 

từ ái. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với các 

Thánh của Chúa đến muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dù có chết 

cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ, 

alleluia. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Con Chúa đã để lại cho chúng con 

của ăn đàng trong bí tích Thánh Thể. Xin đoái thương cho người 

anh (chị) em chúng con là T… nhờ của ăn này, được đạt tới chính 

bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt qua để cầu cho 

tôi tớ Chúa là T…, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được 

vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Giáo dân: Amen. 

 

 



MỤC LỤC NT.THÁNH LỄ AN TÁNG LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

 

H. NGHI THỨC KẾT LỄ 

Chủ tế:  

Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Và ở cùng cha. 

Chủ tế:   

Xin Thiên Chúa toàn năng,  

là Cha, và Con † và Thánh Thần,  

ban phúc lành cho anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Amen. 

Phó tế hoặc chủ tế:  

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Giáo dân thưa:  

Tạ ơn Chúa. 

Nếu có nghi thức “Phó dâng và Từ biệt”, thì bỏ nghi thức kết lễ. 
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NGHI THỨC THÁNH LỄ AN TÁNG 

CHO NGƯỜI LỚN – MẪU 2 
 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

C. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

E. KINH TIỀN TỤNG II    E. KINH TIỀN TỤNG III 

F. KN. THÁNH THỂ II F. KN. THÁNH THỂ III 

G. NGHI THỨC HIỆP LỄ H. NGHI THỨC KẾT LỄ 
 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Ca Nhập Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê 

mình, nơi không còn chết chóc, nhưng có niềm vui tồn tại muôn 

đời. 

Ca Nhập Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, alleluia. 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình 

yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng 

tất cả anh (chị) em. 

Hoặc chào: 

Lm: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng cha. 
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Nghi Thức Sám Hối 

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) 

em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và 

những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên 

Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên 

Chúa, Chúa chúng ta. 

Lm:  

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Hoặc: 

Lm:  

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng 

đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. 

Lm: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. 

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 
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Hoặc: 

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để 

xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 

Thinh lặng giây lát 

Lm: Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của những người đã chết. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phục sinh để đem sự sống cho 

những ai ly trần. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Lm: Lạy Chúa, Chúa hứa ban Nước Trời cho tất cả chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa 

chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Kinh Thương xót 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Lời nguyện nhập lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Đấng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các 

Thánh, trong tình nghĩa nhân loại, (hôm nay) khi cử hành nghi thức 

an táng cho tôi tớ Chúa là T…, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ 

Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã 

được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được 

đến trình diện trước Tôn Nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa 

chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa kết thúc cuộc sống hiện tại để mở đường dẫn 

vào cõi trường sinh, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa, vì lòng 

thương xót, truyền cho tên của tôi tớ Chúa là T… được ghi vào sổ 

hằng sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn 

đời.Giáo dân thưa: Amen. 

Lời nguyện nhập lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, qua sự tàn lụi của những gì hiện có, Chúa mở đường 

cho những gì sẽ đến, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ 

Chúa là T… nhờ Chúa đưa dẫn, sẽ được chung phần ơn cứu chuộc 

muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là 

Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài  đọc 1            Rm  6, 3-9  

“Chúng ta cũng phải sống đời sống mới” 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, 3 không phải tất cả chúng ta  đã chịu phép 

rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người 

sao? 4 Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng 

được mai táng với Người , để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa 

Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta 

cũng phải sống đời sống mới như vậy. 
5 Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống 

như Người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất tr sự sống lại 

giống như Người; 6 chúng ta biết điều này là con người cũ của 

chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị 

hủy diệt, ngõ hầu chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. 7 Vì ai 

đã chết, thì được giải thoát khỏi tội lỗi. 
8 Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng, 

chúng ta sẽ cùng sống với Người; 9 chúng ta biết rằng, Đức Kitô 

một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết 

không còn thống trị được Người nữa. 

Đó là lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 
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Hoặc                   Rm 14, 7-9; 10c-12 

“Dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma 

 Anh em thân mến, 7 không ai trong chúng ta sống cho mình, và 

cũng không ai chết cho mình; 8 Vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 
9 Vì lẽ ấy, Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, là để thống trị 

người sống và kẻ chết. 10c Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà 

án của Thiên Chúa, 11 bởi có lời chép: Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta 

mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ 

xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ 

về chính mình với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 
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Đáp ca                        Tv 22, 1-6 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi: 

 Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, 

 cới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi, 

 tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài. 

 Dù bước đi trong lũng tối tử thần, 

 con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con, 

 chính côn trượng Chúa khiến con an lòng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc, 

 đối diện những kẻ làm hại con; 

 trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,  

 ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Phước lộc và lượng từ bi Chúa 

 mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, 

 tôi sẽ ở trong nhà Chúa 

 suốt chuỗi ngày dài triền miên. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
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Hoặc là:                     Tv 122 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
  

X. Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói: 

 “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa”. 

 Giờ đây hỡi Giêrusalem, 

 bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Các chi tộc, chi tộc của Chúa, 

 đều tiến về đây theo luật Israel 

 để xưng tụng danh Chúa. 

 Vì nơi đây đặt ngai tòa xét xứ, 

 ngai tòa của nhà Đavít. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Hãy cầu bình an cho Giêrusalem: 

 chúc những ai yêu mến thành được yên vui, 

 thái bình trong thành lũy, 

 yên ổn nơi tháp đài. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Vì anh em và thân bằng quyến thuộc, 

 tôi nói rằng: :Chúc thánh thánh an bình”. 

 Vì nhà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, 

 tôi chúc thành đô mọi phúc lành. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
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Alleluia 

Alleluia, Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì 

đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho những người bé mọn. 

Alleluia. 

Hoặc là: 

Alleluia, Alleluia: Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; 

ai tin Ta sẽ không chết muôn đời”. Alleluia. 

Phúc Âm                        Ga 11, 21-27 

“Ta là sự sống lại và là sự sống” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô  theo  thánh  Gioan.   

Khi  ấy, 21 Marta thưa với Chúa Giêsu: “Thưa  Thầy, nếu Thầy 

ở đây thì em con không chết. 22 Nhưng ngay cả bây giờ, con biết  

Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban 

cho Thầy”. 23 Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. 24 Marta thưa: 

“Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. 
25 Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dù 

có chết cũng sẽ được sống; 26 và ai sống mà tin Ta, sẽ không chết 

bao giờ. Con có tin điều đó không?”. 27 Marta đáp: “Thưa thầy, 

vâng; con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến 

trong thế gian”. 

Đó là lời Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
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Hoặc là                      Ga 12, 23-28 

“Nếu hạt lúa mì chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con 

Người được tôn vinh! 24 Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: 

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một 

mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. 25 Ai yêu sự 

sống mình thì sẽ mất; và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ 

được nó cho sự sống đời đời. 26 Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy; 

và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự 

Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy.” 
27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì? Lạy Cha, 

xin cứu con khỏi giờ này? Nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. 
28 Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha.” Lúc đó từ trời có tiếng 

phán rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta và Ta còn tôn vinh danh Ta 

nữa!”. 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
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C. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ sự: 

Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy chung lời khẩn 

nguyện Chúa là Thiên Chúa chúng ta, không chỉ cho người anh 

(chị) em chúng ta vừa qua đời, nhưng cũng cầu cho Hội Thánh, cho 

hòa bình thế giới và cho chính chúng ta  cũng được hưởng ơn cứu 

độ. Chúng ta khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa chúng ta: 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết lấy việc làm 

thực hiện lời các ngài rao giảng. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin cho tất của những người điều hành việc nước, biết cổ võ 

công lý và hòa bình. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin cho tất của những ai đang đau khổ trong tâm hồn hoặc 

ngoài thân xác, không bao giờ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi họ. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin Chúa thương giải thoát linh hồn tôi tớ Chúa là T… vừa 

qua đời khỏi quyền lực tối tăm và chốn cực hình. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin Chúa đoái thương lấy lòng từ ái, quên đi mọi tội lỗi 

của tôi tớ Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 

X. Xin Chúa đoái thương cho tôi tớ Chúa được luôn ở bên 

Chúa, trong miền đầy ánh sáng và bình an. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con. 
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X. Xin Chúa đoái thương ban cho tôi tớ Chúa được hạnh phúc 

và hợp đoàn với các Thánh, cùng những người Chúa chọn. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con 

X. Xin Chúa cho các thân nhân và ân nhân của chúng con đã 

qua đời, được vào hưởng ánh sáng rạng ngời của Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con 

X. Xin Chúa đoái thương cho mọi tín hữu đã qua đời, được 

vào hưởng Nước Trời. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời và thương xót chúng con 

Chủ sự: 

Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc mọi tín hữu, xin tha 

thứ mọi tội lỗi cho linh hồn các tôi tớ nam nữ của Chúa, drnhờ lời 

cầu nguyện sốt sắng của chúng con, các tôi tớ Chúa được ơn tha thứ 

hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 
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D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban 

cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Dâng rượu  

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban 

cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của 

con người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng 

liêng cho chúng con. 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của 

anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Cđ: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
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Lời Nguyện Tiến Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương mà trong ngày 

an táng (ÔBAC…), chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để 

nếu tôi tớ Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, hay tính hư nhân loại nào 

còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

Lời Nguyện Tiến Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật chúng con dâng, mà đưa tôi 

tớ Chúa là T… vào chốn vinh quang cùng với Con Chúa, chính nhờ 

bí tích cao cả của lòng từ ái Người, chúng con được liên kết với 

nhau. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 
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E. KINH TIỀN TỤNG CẦU CHO TÍN HỮU QUA ĐỜI  II 

Đức Kitô chịu chết để đem lại sự sống cho chúng ta 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 
 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con khỏi phải chết, 

hơn nữa, một mình Người đã đoái thương chịu chết, để chúng con 

được sống luôn mãi cho Chúa. 

Vì thế, hiệp với cộng đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngới 

Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Cộng đoàn: 

Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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Hoặc là: 

KINH TIỀN TỤNG CẦU CHO TÍN HỮU QUA ĐỜI  III 

Đức Kitô là ơn cứu độ và là sự sống 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, và là 

sự sống lại của kẻ đã chết. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 

muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng 

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Cộng đoàn: 

Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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F. KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Tiếp theo linh mục đọc kinh tiền tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết thức 

bằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay:  

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói:  
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Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 

Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 
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Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 
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F. KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Tiếp theo linh mục đọc kinh tiền tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết thức 

bằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo 

thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, 

Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, 

Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ 

một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ 

tinh tuyền. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con 

dâng tiến Chúa đây,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: để trở nên Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa 

chúng con, (Chắp tay) thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu 

nhiệm này. 
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Trong đêm bị trao nộp,  

Linh mục cầm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp 

chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ 

ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy, đặt lại trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao 

cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên khăn 

thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 
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Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, 

sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi 

Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh 

thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên 

Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế 

để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và 

Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở 

nên một thân thể và một tinh thần trong Ðức Ki-tô. 

Ðồng tế 1: 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ 

muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia 

nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Ðức Trinh Nữ 

Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức 

Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng 

với thánh T... (tên Thánh kính trong ngày, hay Thánh bổn mạng). Và 

toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu 

cùng Chúa cho chúng con. 
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Ðồng tế 2: 

Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hoà giải này đem lại 

bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức 

tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng (...) và Ðức 

Giám Mục (...) chúng con, cùng toàn thể hàng Giám mục, giáo sĩ 

khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. 

Xin Cha thương nhận lời cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ 

họp trước Tôn Nhan Cha đây.  

Lạy Cha xin nhớ đến (các) tôi tớ Cha là T…(và T…) mà (hôm 

nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết 

như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác 

kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mọn hèn chúng con trở 

nên giống thân xác sáng láng của Người. 

Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi 

người sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, đặc biệt các bậc tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con. Xin 

thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới 

để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch 

nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa 

chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha, và sẽ ca 

ngợi Cha khôn cùng, (Chắp tay) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, 

nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 
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G. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 

Chủ tế dang tay đọc một mình: 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương 

cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng 

lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và 

được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi 

niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 

Đấng Cứu Độ chúng con. 

Chắp tay 

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện: 

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn 

đời. 

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy 

để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội 

Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và 

hợp nhất theo thánh ý Chúa. 
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Chắp tay 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Chủ tế:  

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 

Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa,  

Đấng xóa tội trần gian:xin ban bình an cho chúng con 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,  

bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần,  

Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,  

xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây  

cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;  

xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa,  

và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 
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Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, 

xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 

- Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa: 

- Amen. 
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Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống 

thân xác hiển vinh của Người. 

Ca Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có 

chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin Ta, sẽ không chết bao 

giờ”. Alleluia. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ 

Chúa là T… (hôm nay) đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy 

lễ này, và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc 

phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 

Giáo dân: Amen. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Lạy  Chúa,  chúng  con  vừa  cử  hành  bí  tích  Vượt Qua để 

cầu cho tôi tớ Chúa là T.... Chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ chúa 

được vào nơi đầy ánh sáng và bình an.  Chúng  con  cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân: Amen. 
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H. NGHI THỨC KẾT LỄ 

Chủ tế:  

Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Và ở cùng cha. 

Chủ tế:   

Xin Thiên Chúa toàn năng,  

là Cha, và Con † và Thánh Thần,  

ban phúc lành cho anh chị em. 

Giáo dân thưa:  

Amen. 

Phó tế hoặc chủ tế:  

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Giáo dân thưa:  

Tạ ơn Chúa. 

Nếu có nghi thức “Phó dâng và Từ biệt”, thì bỏ nghi thức kết lễ. 
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KINH TIỀN TỤNG 
 

MÙA VỌNG 1 MÙA VỌNG 2 GIÁNG SINH 1 GIÁNG SINH 2 

GIÁNG SINH 3 LỄ HIỂN LINH MÙA CHAY 1 MÙA CHAY 2 

MÙA CHAY 3 MÙA CHAY 4 THƯƠNG KHÓ 1 THƯƠNG KHÓ 2 

PHỤC SINH 1 PHỤC SINH 2 PHỤC SINH 3 PHỤC SINH 4 

PHỤC SINH 5 THĂNG THIÊN 1 THĂNG THIÊN 2 THƯỜNG NIÊN 1 

THƯỜNG NIÊN 2 THƯỜNG NIÊN 3 THƯỜNG NIÊN 4 THƯỜNG NIÊN 5 

THƯỜNG NIÊN 6 THƯỜNG NIÊN 7 THƯỜNG NIÊN 8 THÁNH THỂ 1 

THÁNH THỂ 2 ĐỨC MẸ 1 ĐỨC MẸ 2 THIÊN THẦN 

THÁNH GIUSE TÔNG ĐỒ 1 TÔNG ĐỒ 2 CÁC THÁNH 1 

CÁC THÁNH 2 TỬ ĐẠO 1 TỬ ĐẠO 2 MỤC TỬ 

TR.NỮ & TU SĨ CHUNG 1 CHUNG 2 CHUNG 3 

CHUNG 4 CHUNG 5 CHUNG 6 TH. QUA ĐỜI 1 

TH. QUA ĐỜI 2 TH. QUA ĐỜI 3 TH. QUA ĐỜI 4 TH. QUA ĐỜI 5 

GIAO HÒA 1 GIAO HÒA 2 NHU CẦU 1 NHU CẦU 2 

NHU CẦU 3 NHU CẦU 4   
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KINH TIỀN TỤNG MÙA VỌNG I 

Về hai lần Đức Kitô đến 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Mùa từ Chúa nhật thứ nhất 

Mùa Vọng đến ngày 16 tháng 12, và trong các lễ khác cử hành vào thời 

gian nói trên, mà không có kinh tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã 

thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời 

đời cho chúng con: để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ 

hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã 

hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. 

Vì thế cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các  

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng  

con  không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG MÙA VỌNG II 

Về hai lần mong đợi Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Mùa từ 17 đến 24 tháng 12, 

và trong các lễ khác cử hành vào thời gian nói trên, mà không có kinh 

tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô  Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Người là Ðấng các tiên tri loan báo, Ðức Mẹ đồng trinh đã cưu 

mang với tình yêu khôn tả, thánh Gio-an đã loan tin sắp đến và chỉ 

cho thấy khi Người xuất hiện. Người là Ðấng làm cho chúng con 

hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh; để khi Người đến sẽ 

thấy  chúng con  đang tỉnh  thức và  hân hoan  ca tụng Người. 

Vì thế cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các  

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng  

con  không  ngừng  hát  bài  ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH I 

Đức Kitô là ánh sáng 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh, và 

mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả 

trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng 

về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần 

mùa Giáng Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, một luồng sáng  mới  từ  

vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để  khi  nhận  biết  

Thiên  Chúa  xuất  hiện hữu hình, và nhờ Người lôi cuốn, mà chúng 

con yêu mến Ðấng vô hình. 

Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ  

thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con  

không  ngừng  hát  bài  ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH II 

Canh tân vạn vật trong mầu nhiệm Nhập Thể 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh, và 

mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả 

trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng 

về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần 

mùa Giáng Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa  chúng  

con,  thật  là  chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này, Người  là Ðấng 

vô hình, đã xuất hiện  hữu hình giữa chúng con, và Người vốn được 

sinh ra trước mọi thời gian, nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian; để 

khi làm cho mọi loài sa ngã được trỗi dậy trong Người, Người phục 

hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật, và dẫn đưa con người lầm 

lạc trở về quê trời. 

Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể 

các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG GIÁNG SINH III 

Cuộc trao đổi trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh, và 

mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuần bát nhật Giáng Sinh, cả 

trong các lễ vốn có kinh tiền tụng riêng, trừ các lễ có kinh tiền tụng riêng 

về các mầu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các ngày trong tuần 

mùa Giáng Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô  Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nhờ Người, mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi làm  

cho chúng con được đổi mới. Vì khi Ngôi Lời của Chúa mặc lấy 

thân phận mỏng giòn của chúng con, thì loài người phải chết  không  

những được hưởng vinh dự vĩnh cửu mà nhờ việc tham dự kỳ diệu 

ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời.   

Vì thế  iệp với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa 

và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG LỄ HIỂN LINH 

Đức Kitô là ánh sáng muôn dân 

Đọc kinh tiền tụng này trong các ngàu lễ Hiển Linh. Có thể đọc 

kinh tiền tụng này, cũng như các kinh tiền tụng về Giáng Sinh trong 

những ngày sau lễ Hiển Linh, cho đến thứ bảy trước lễ Chúa Giêsu Chịu 

Phép Rửa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì hôm nay Chúa đã mặc  khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng 

con để soi sáng muôn dân, vì khi Người xuất  hiện  trong  bản  tính  

phải  chết  của  chúng  con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt 

của Người mà phục hồi chúng con. 

Vì thế cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,  các  

Bệ thần và Quản thần, cùng  toàn  thể  đạo binh  thiên  quốc,  chúng  

con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY I 

Ý nghĩa thiêng liêng của Mùa Chay 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Chay, nhất là trong các Chúa 

nhật, khi không phải đọc kinh tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô  Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì Chúa ban cho các tín hữu hằng năm được hân hoan đón chờ 

mầu nhiệm Vượt Qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để  khi  nhiệt  

tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà 

được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm  con 

Chúa. 

Vì thế cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các  

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng  

con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY II 

Việc đền tội thiêng liêng 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Chay, nhất là trong các Chúa 

nhật, khi không phải đọc kinh tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng  hằng  hữu,  

chúng  con  tạ  ơn  Chúa  mọi  nơi  mọi lúc, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc 

biệt, để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được 

thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải 

chóng qua mà  gắn  bó  hơn  với  những  thực  tại  bền  vững  muôn 

đời. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY III 

Hiệu quả của việc hãm mình 

Đọc kinh tiền tụng này vào các ngày trong tuần Mùa Chay, và 

những ngày ăn chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi  mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, 

để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi,  giảm  bớt  được  tính  

kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con 

trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. 

Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn 

vinh Chúa mà ca tụng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG MÙA CHAY IV 

Hiệu quả của chay tịnh 

Đọc kinh tiền tụng này vào các ngày trong tuần Mùa Chay, và 

những ngày ăn chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa  dùng  chay  tịnh  phần  xác  chế  ngự  nết  xấu, nâng cao 

tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ  Ðức  

Ki-tô, Chúa chúng con.  

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các 

Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng  trời cùng với các đạo 

binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng  hân hoan  chúc tụng  

Chúa. Xin  cho chúng  con được đồng thanh với các ngài thành khẩn 

tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THƯƠNG KHÓ I 

Quyền lực của Thập Giá 

Đọc kinh tiền tụng này trong tuần thứ năm mùa chay, trong các lễ 

về mầu nhiệm Thập Giá, và về cuộc khổ nạn của Chúa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi  mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì  nhờ  cuộc  khổ  nạn  sinh  ơn  cứu  độ  của  Con Chúa, toàn 

thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền 

lực khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử, và quyền năng của 

Ðấng chịu đóng đinh được toả sáng. 

Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, 

chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THƯƠNG KHÓ II 

Chiến thắng của cuộc khổ nạn 

Đọc kinh tiền tụng này trong những ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ 

Tư Tuần Thánh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Chúng con biết những ngày khổ nạn sinh ơn cứu độ và phục 

sinh vinh hiển của Ðức Ki-tô đã đến gần, nhờ đó, sự kiêu ngạo của 

kẻ thù xưa bị đánh bại, và mầu nhiện cứu chuộc chúng con lại  được  

cử  hành. 

Nhờ Người đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,  

muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng  

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH I 

Mầu nhiệm Vượt Qua 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh. Trong lễ Vọng thì đọc 

“nhất là trong đêm cực thánh này”; trong lễ Phục Sinh và trong suốt tuần 

bát nhật thì đọc “nhất là trong ngày cực thánh này”; còn những ngày 

khác thì đọc “nhất là trong mùa này”. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong 

đêm (ngày, mùa)  cực thánh này chúng con càng hãnh diện tung hô 

Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì chính Người là Chiên thật đã xoá bỏ tội trần gian, Người  đã  

chết  để  hủy  diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự 

sống cho chúng con. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,  toàn 

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng 

thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH II 

Cuộc sống mới trong Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong 

đêm (ngày, mùa) cực thánh này, chúng con càng hãnh diện  tung  hô 

Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nhờ Người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và 

khi các cửa Nước Trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết 

của Người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của 

Người, chúng con được phục sinh. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn  

thể nhân loại  trên  khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các 

Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng 

vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH III 

Đức Kitô vẫn sống và luôn chuyển cầu cho chúng ta 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất  là  trong  

mùa  cực  thánh  này,  chúng  con  càng hãnh diện tung hô Chúa khi 

Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật 

là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người không ngừng hiến thân vì chúng con, và luôn làm  trạng  

sư bênh vực chúng con trước toà Chúa. Người đã bị sát tế mà không 

còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. 

Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh,  toàn 

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng 

thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH IV 

Tái tạo vũ trụ nhờ mầu nhiệm Vượt Qua 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong  

mùa  cực  thánh  này,  chúng  con  càng hãnh diện tung hô Chúa khi 

Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật 

là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những  gì  bị  

loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho 

chúng con trong Chúa Ki-tô.  

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn 

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng 

thần và các Quyền thần  không  ngừng  hát  bài  ca  chúc  tụng  vinh  

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH V 

Đức Kitô là linh mục và là của lễ 

Đọc kinh tiền tụng này trong Mùa Phục Sinh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong  

mùa  cực  thánh  này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi 

Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật 

là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.  

Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, 

Người kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi phó mình  cho  Chúa  để  

cứu độ chúng con, Người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là Con 

Chiên. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn  

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các  

Dũng  thần  và  Quyền  thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THĂNG THIÊN I 

Mầu nhiệm Thăng Thiên 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ Chúa Thăng Thiên; cũng có thể đọc 

trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến Thứ Bảy trước lễ Hiện 

Xuống; trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo  

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.          

Vì Chúa Giê-su, Vua vinh hiển, Ðấng chiến thắng tội lỗi và sự  

chết, trước sự ngỡ ngàng của các Thiên thần, (hôm nay) lên trời cao 

thẳm làm Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, Ðấng xét  

xử  trần gian và là Chúa muôn loài. 

Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của  

chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng  

được theo Người đến nơi mà chính Người là Ðầu và là Thủ Lãnh  

của chúng con đã đến trước. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn  

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các  

Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng 

vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THĂNG THIÊN II 

Mầu nhiệm Thăng Thiên 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ Chúa Thăng Thiên; cũng có thể đọc 

trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến Thứ Bảy trước lễ Hiện 

Xuống; trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa  chúng  

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Sau khi sống lại, Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả môn đệ, 

và đã được đem lên trời trước mặt các ông, để cho chúng con được  

thông  phần  thần  tính  của Người. 

Vì thế, với niền hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn 

thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng 

thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN I 

Mầu nhiệm Vượt Qua và dân Thiên Chúa 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng  hữu,  

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Người đã thực hiện công trình kỳ 

diệu này, là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi, thoát ách sự chết, tới  

ánh vinh quang.   

Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, 

hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để 

chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa, là Ðấng đã kêu 

gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên Thần, các 

Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng  

con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN II 

Mầu nhiệm cứu độ 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra 

bởi Ðức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi 

chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con 

được hưởng phúc trường sinh. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN III 

Việc cứu độ loài người do một người 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa 

dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn 

nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của 

chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị 

hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 

muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng 

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN IV 

Lịch sử cứu độ 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu 

khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã 

khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người 

đã mở cửa Nước Trời. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN V 

Việc sáng tạo 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian 

thay đổi tuần hoàn. 

Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt 

mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị 

mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ 

diệu Chúa đã làm, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể 

các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VI 

Bảo chứng của sự phục sinh muôn đời 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt 

động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con 

không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương 

mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi 

đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, 

chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua. 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể 

các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VII 

Ơn cứu độ nhờ sự vâng phục của Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng 

Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người 

sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa 

quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con 

được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất 

khi phạm tội vì bất phục tùng. 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, 

chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VIII 

Hội Thánh được liên kết nhờ sự duy nhất của Ba Ngôi 

Đọc kinh tiền tụng này trong các Chúa nhật Thường Niên. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu Con 

Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với 

Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm Một 

Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân 

Chúa là Hội Thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ 

Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên Thần, chúng con ca ngợi 

Chúa, và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ I 

Hy lễ và bí tích của Đức Kitô  

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ “Tiệc Ly của Chúa”; cũng có thể 

đọc trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa, và trong các lễ ngoại 

lịch về Thánh Thể. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ 

trường tồn, Người là Ðấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của 

lễ cứu độ, và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến 

Người. Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con, thì 

chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước Máu Người đổ ra 

vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên quốc chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ II 

Hiệu quả của bí tích Thánh Thể 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa, 

và trong các lễ ngoại lịch về Thánh Thể. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông Ðồ của Người, vì muốn 

chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm Thập Giá sinh ơn 

cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm Con Chiên vẹn sạch làm 

của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. 

Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa 

các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức 

tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. 

Vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này, và được 

no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc 

trên trời. 

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, 

và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, chúng con không 

ngừng tung hô Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG ĐỨC MẸ I 

Thiên chức làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ về Đức Trinh Nữ Maria, thêm tên 

ngày lễ vào chỗ chỉ định như có ghi trong mỗi lễ. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong ngày lễ (…) của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng 

trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. 

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con 

Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các 

Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo 

binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc 

tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn 

tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG ĐỨC MẸ II 

Hội Thánh dùng lời Đức Trinh Nữ Maria 

mà ca ngợi Thiên Chúa 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ về Đức Trinh Nữ Maria. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí nhân chúng con tuyên xưng Chúa là Ðấng 

kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh; nhất là khi kính nhớ 

Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của 

Người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì Thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn 

cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời, khi 

đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ Người, Chúa đã ban cho 

nhân loại Ðấng cứu độ là con Chúa, Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng 

con. Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 

muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng 

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CÁC THIÊN THẦN 

Các Thiên Thần bày tỏ vinh quang Thiên Chúa 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thiên Thần. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô Chúa chúng con. 

Trong ngày lễ các Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần, chúng 

con không ngừng tung hô Chúa cao cả, vì khi tôn kính các ngài, 

chúng con nhận biết Chúa là Ðấng hiển vinh. Vẻ huy hoàng của các 

ngài tỏ cho chúng con thấy: Chúa là Ðấng vô lượng vô biên, trổi 

vượt trên hết mọi loài. 

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con hoan hỷ tôn 

thờ Chúa uy linh cao cả, và đồng thanh ngợi khen chúc tụng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH GIUSE 

Sứ mạng Thánh Giuse 

Đọc trong lễ kính Thánh Giuse 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong ngày lễ Kính (nhớ) thánh Giu-se, chúng con cùng tung 

hô, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giu-se là người công chính, 

Chúa đã cho kết bạn với Ðức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời.  

Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó 

Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Chúa, gìn giữ 

Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, là Con Một Chúa đã nhập thể 

bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính 

sợ và hân hoan chúc tụng Chúa uy linh. Xin cho chúng con được 

đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ I 

Các Tông Đồ là mục tử của dân Chúa 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ các Thánh Tông Đồ, nhất là lễ 

hai thánh Phêrô và Phaolô. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên 

Chúa, nhưng nhờ các Thánh Tông Ðồ, Chúa luôn che chở, giữ gìn 

để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm 

mục tử nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ II 

Các Tông Đồ là nền tảng và chứng nhân 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ các Thánh Tông Đồ, và các 

Thánh tác giả Sách Phúc Âm. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các 

Tông Ðồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện 

của Chúa nơi trần gian, và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người. 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo 

binh thiên quốc, chúng con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH I 

Vinh quang của các Thánh 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Bổn 

Mạng và tước hiệu nhà thờ, các lễ trọng hoặc lễ kính về các thánh, trừ 

khi phải đọc kinh tiền tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc trong các lễ nhớ về 

các Thánh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi tuyên 

dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân 

của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con 

gương sáng, nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con 

được chung phần vinh phúc, nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban 

ơn trợ giúp chúng con.  

Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con 

xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng, và cùng với 

các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt, 

nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, cùng 

cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH II 

Hoạt động của các Thánh 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Bổn 

Mạng và tước hiệu nhà thờ, các lễ trọng hoặc lễ kính về các thánh, trừ 

khi phải đọc kinh tiền tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc trong các lễ nhớ về 

các Thánh. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con, 

Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một 

năng lực luôn luôn mới mà làm cho Hội thánh nên phong phú, và 

Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình 

yêu của Chúa.  

Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng 

được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc, và luôn được các 

ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, 

chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO I 

Dấu chỉ và gương sáng của các vị Tử Đạo 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng, lễ kính về các Thánh Tử Đạo. 

Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Ðức Ki-tô, 

máu của Thánh (…) tử đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của 

Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng 

giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng 

cho Chúa, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO II 

Công trình kỳ diệu của Thiên Chúa 

nơi sự vinh thắng của các vị Tử Đạo 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng, lễ kính về các Thánh Tử Đạo. 

Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì 

liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài, đều là công trình kỳ diệu 

của quyền năng Chúa là Ðấng ban cho các ngài được cháy lửa đức 

tin, thôi thúc các ngài bền đỗ đến cùng, và ban tặng vinh thắng trong 

cuộc chiến của các ngài, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, 

và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, chúng con không 

ngừng tung hô Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH MỤC TỬ 

Sự hiện diện của các Thánh Mục Tử trong Hội Thánh 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng, lễ kính về các Thánh Mục 

Tử. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con, 

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ thánh (…) để nhờ 

gương sáng đời sống đạo đức của (các) ngài, Chúa củng cố Hội 

Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp 

lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THÁNH TRINH NỮ VÀ TU SĨ 

Dấu chỉ của đời tận hiến cho Thiên Chúa 

Đọc kinh tiền tụng này trong lễ trọng, lễ kính về các Thánh Đồng 

Trinh và các Thánh Tu Sĩ. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi 

các Thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Ki-tô vì Nước Trời. 

Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng 

thánh thiện nguyên thủy, và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ 

mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG I 

Canh tân vạn vật trong Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong Người, Chúa đã muốn canh tân tất cả mọi sự và cho hết 

thảy chúng con được thông phần sự sung mãn của Người. Bởi vì, 

tuy vốn là Thiên Chúa, Người đã tự bỏ mình đi, và nhờ Máu Người 

đổ ra trên thập giá, Người đã hòa giải muôn loài. Bởi đó, Người đã 

được suy tôn trên hết mọi loài, và trở nên căn nguyên cứu độ đời 

đời cho tất cả những ai vâng phục Người. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần, các Bệ 

thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG II 

Ơn cứu độ nhờ Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Do lòng nhân hậu, Chúa đã tạo 

dựng con người, và khi con người bị luận phạt công minh, Chúa đã 

thương tình cứu chuộc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các 

Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo 

binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc 

tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các Ngài thành khẩn 

tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG III 

Ca ngợi Thiên Chúa tạo dựng và canh tân loài người 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ Con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế 

nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó, 

mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc 

ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng. 

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi 

Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG IV 

Được ca ngợi Chúa là một hồng ân 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con 

cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca 

tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu 

độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với ca đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngợi 

Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG V 

Công bố mầu nhiệm của Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi Người chịu chết, 

với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng Người sống lại; với 

niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi Người đến trong 

vinh quang. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, 

chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG CHUNG VI 

Mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ không có kinh tiền tụng riêng, 

cũng không phải đọc kinh tiền tụng theo Mùa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giê-su 

Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn 

loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng cứu độ và chuộc tội chúng 

con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Ðức 

Trinh Nữ sinh ra. Ðể chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha 

một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu 

diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các thánh, chúng 

con ca ngợi vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG I 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên 

chúng con, để những ai buồn sầu, vì số phận chắc chắn phải chết 

cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau 

này.  

Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ 

không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, 

thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các 

Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG II 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Đức Kitô chịu chết để đem lại sự sống cho chúng ta 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con khỏi phải chết, 

hơn nữa, một mình Người đã đoái thương chịu chết, để chúng con 

được sống luôn mãi cho Chúa. 

Vì thế, hiệp với cộng đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngới 

Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG III 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Đức Kitô là ơn cứu độ và là sự sống 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, và là 

sự sống lại của kẻ đã chết. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 

muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng 

thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG IV 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Cuộc sống dưới đất và vinh quang trên trời 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, được cai 

quản dưới sự điều hành của Chúa. Chúa ra lệnh, chúng con được 

giải thoát khỏi lề luật của tội ngay trên đất mà từ đó chúng con đã 

được tạo thành. 

Và nhờ Con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc, bởi ý 

muốn, chúng con được sống lại để được hưởng vinh quang phục 

sinh của Người. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 

chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!… 
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KINH TIỀN TỤNG V 

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Sự phục sinh của chúng ta 

nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô 

Đọc kinh tiền tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 

đời. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết, nhưng nhờ lòng thương 

xót và ân sủng của Chúa, khi đã chết vì tội lỗi, chúng con lại được 

cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô, và được kêu gọi về 

sống với Người. 

Vì thế, cùng với các Quyền thần thiên quốc, chúng con ở dưới 

trần gian hằng ca ngợi Chúa, và không ngừng tung hô uy linh Chúa 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG GIAO HÒA I 

Được dùng trong các thánh lễ cầu cho việc giao hòa, cầu cho hòa 

bình và công lý được bền vững, vào thời chiến tranh hay hỗn loạn, cầu 

ơn tha tội, xin đức ái, về mầu nhiệm thánh giá, về bí tích Thánh Thể, về 

máu châu báu của Đức Giêsu, và chung cho các lễ Mùa Chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi lúc, thật là chính đáng: Chúa không 

ngừng thôi thúc chúng con tới cuộc sống dồi dào hơn, và vì giàu 

lòng thương xót, Chúa vẫn kiên trì ban ơn tha thứ, và kêu mời tội 

nhân, chỉ tin tưởng vào lượng khoan hồng của Chúa thôi. 

Còn chúng con là những người đã nhiều lần vi phạm giao ước 

của Chúa, Chúa không bao giờ đành lòng bỏ rơi, nhưng nhờ Đức 

Giêsu Con Chúa, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa còn dùng mối 

dây liên kết mới của tình thương, mà nối kết gia đình nhân loại với 

Chúa cách bền chặt không gì cắt đứt được. 

Quả thế, giờ đây Chúa ban cho dân Chúa thời gian ân sủng và 

giao hòa, và cho họ đang hướng lòng về Chúa, biết cậy trông vào 

Chúa Kitô, và phục vụ mọi người khi họ tín thác trọn vẹn hơn vào 

Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, lòng tràn ngập niềm ngưỡng mộ, chúng con cao rao sức 

mạnh tình yêu của Chúa, và khi tuyên xưng niềm vui của chúng con 

vì được cứu độ, cùng với toàn thể đông đảo Thần Thánh trên trời, 

chúng con hát bài ca và không ngừng tung hô rằng:  

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG GIAO HÒA II 

Được dùng trong các thánh lễ cầu cho việc giao hòa, cầu cho hòa 

bình và công lý được bền vững, vào thời chiến tranh hay hỗn loạn, cầu 

ơn tha tội, xin đức ái, về mầu nhiệm thánh giá, về bí tích Thánh Thể, về 

máu châu báu của Đức Giêsu, và chung cho các lễ Mùa Chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng con, chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa về tất cả những gì 

Chúa đã thực hiện ở trần gian này, thật là chính đáng. 

Vì mặc dầu nhân loại bị phân tán bởi không ý hợp tâm đầu, 

nhưng qua kinh nghiệm, chúng con biết Chúa uốn nắn các tâm hồn, 

để họ sẵn sàng giao hòa với nhau. Vì chưng, nhờ Chúa Thánh Thần, 

Chúa đánh động tâm hồn con người, để những kẻ thù đi tới đối 

thoại, các cừu địch lại bắt tay nhau, các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. 

Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho ghen ghét 

thảm bại trước tình yêu, báo thù nhường bước cho khoan dung, bất 

hòa trở thành tương thân tương ái. 

Vì thế, cùng với ca đoàn trên trời, chúng con ở dưới thế luôn tạ 

ơn Chúa, và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG THEO NHU CẦU I 

Hội Thánh trên đường hiệp nhất 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho Hội Thánh, cho Đức Giáo 

Hoàng, cho Đức Giám Mục, cho việc bầu chọn ĐGH hay ĐGM, cho 

Công Đồng hay Thượng Hội Đồng, cầu cho các Linh mục, Linh mục cầu 

cho chính mình hoặc cho các Thừa tác viên của Hội Thánh , các cuộc 

hội họp thiêng liêng hay mục vụ. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha nhân hậu vô biên, tạ ơn Chúa và hát mừng 

Chúa một bài ca chúc tụng tôn vinh, thật là chính đáng. 

Vì nhờ Tin Mừng Con Chúa rao giảng, Chúa đã liên kết mọi 

dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia thành một Hội Thánh. Nhờ 

Hội Thánh được tác sinh bởi quyền năng Thánh Thần Chúa, Chúa 

không ngừng quy tụ mọi người nên một. Khi biểu lộ giao ước tình 

yêu của Chúa, Hội Thánh không ngừng rộng ban niềm hy vọng 

hồng phúc Nước Trời, và tỏa sáng như dấu chỉ lòng thành tín mà 

Chúa đã hứa đến muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới 

trần gian, hơppj với toàn thể Hội Thánh, hằng ca ngợi Cha, và đồng 

thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG NHU CẦU II 

Thiên Chúa dẫn đưa Hội Thánh trên đường cứu độ 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho Hội Thánh, cầu cho ơn gọi 

chức thánh, cầu cho giáo dân, cầu cho gia đình, cầu cho tu sĩ, cầu cho ơn 

gọi đời sống tu trì, xin ơn đức ái, cầu cho những người thân và bạn hữu 

và để tạ ơn Chúa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, Đấng tạo dựng trần gian, và là 

nguồn mạch mọi sự sống, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa không bao giờ bỏ mặc các công trình thượng trí Chúa đã 

làm, nhưng vẫn quan phòng, hoạt động giữa chúng con. Xưa Chúa 

đã dùng bàn tay uy quyền và cánh tay rộng mở dẫn đưa Israel, dân 

Chúa qua sa mạc; nay bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa 

muốn đồng hành với Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian, 

và hướng dẫn Hội Thánh qua các nẻo đường đời, vào hưởng niềm 

vui vĩnh cửu của Nước Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và các Thánh, chúng con hát 

bài ca tôn vinh Chúa, và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG NHU CẦU III 

Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho việc Phúc Âm hóa các dân 

tộc, cầu cho các Kitô hữu chịu đau khổ vì bị bách hại, cầu cho quê 

hương hay thành phố, cầu cho nhà cầm quyền, cầu cho hội nghị các vị 

lãnh đạo các quốc gia, cầu cho năm mới và cầu cho sự thăng tiến các dân 

tộc. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, là Chúa trời đất, chúng con tạ ơn Cha mọi 

nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ Ngôi Lời của Cha, Cha đã tác tạo thế gian và điều khiển 

muôn loài cách công minh chính trực. Cha đã ban cho chúng con 

chính Ngôi Lời nhập thể làm Đấng Trung Gian. Người đã nói với 

chúng con những lời của Cha, và kêu gọi chúng con đi theo Người. 

Người là đường dẫn chúng con đến cùng Cha, là sự thật giải thoát 

chúng con, và là sự sống ban cho chúng con niềm vui tràn đầy. 

Nhờ Con Cha, Cha tập hợp thành một gia đình duy nhất những 

con người đã được Cha dựng nên để sáng danh Cha, đã được cứu 

chuộc nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, và đã được ghi dấu ấn 

Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể các 

Thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Cha, và hân hoan tung hô 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH TIỀN TỤNG NHU CẦU IV 

Chúa Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho những người di dân và bị lưu 

đày, cầu cho những người lao nhọc trong thời đói khổ hay bị đói kém, 

cầu cho những người gây đau khổ cho chúng ta, cầu cho những người bị 

giam giữ, cầu cho các tù nhân, cầu cho những người đau yếu, cầu cho 

những người hấp hối, xin ơn chết lành, và cầu cho bất cứ nhu cầu nào. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn 

Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu 

độ cho chúng con. 

Cha đã ban Đức Giêsu Kitô Con Cha, làm Chúa và làm Đấng 

Cứu Chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là Đấng nhân từ, đến 

với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và 

Người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc 

làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha, và Cha chăm 

sóc mọi con cái Cha. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con 

hợp tiếng ca ngợi và chúc tụng Cha, và chúng con hát bài ca tôn 

vinh Cha, mà không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 

 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III KINH NGUYỆN THÁNH THỂ IV 

KNTT GIAO HÒA I KNTT GIAO HÒA II 

KNTT THEO NHU CẦU I KNTT THEO NHU CẦU II 

KNTT THEO NHU CẦU III KNTT THEO NHU CẦU IV 

KNTT DÀNH CHO TRẺ EM I KNTT DÀNH CHO TRẺ EM II 

KNTT DÀNH CHO TRẺ EM III  
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I 

 

Sau khi đọc hoặc hát kinh: Thánh! Thánh! Thánh! xong. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa 

chúng con,  

Chắp tay và đọc:  

chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận  

Làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:  

Và ban phúc † cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, 

của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.  

Dang tay đọc tiếp 

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của 

Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội 

Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của 

Cha là Ðức Giáo Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...) chúng con, và mọi 

đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. 

Ðồng tế 1: Cầu cho người còn sống. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...) 

Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý cầu 

nguyện cho, đoạn giơ tay đọc tiếp:  

Và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin 

kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên 

Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: 

hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như 

lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa 

thật, hằng hữu và hằng sống. 
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Ðồng tế 2: Hiệp thông cùng Hội Thánh. 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ: 

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
 

 

CÁC KINH HIỆP THÔNG RIÊNG 
 

Lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày (đêm) cực 

thánh, là ngày (đêm) Ðức Ma-ri-a đã sinh Ðấng Cứu Thế cho trần 

gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, Bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Lễ Hiển Linh 

Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày 

Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa trong vinh quang, đã xuất 

hiện hữu hình, mang xác phàm thật sự như chúng con. Và chúng 

con kính nhớ:  
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† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, Bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Từ  lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực 

thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, đã sống lại 

về phần xác. Và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Lễ Thăng Thiên 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, 

là ngày Con một Chúa, Chúa chúng con, đem thân thể yếu hèn của 

chúng con đã được kết hợp với Người, về ngự bên hữu Chúa vinh 

quang, và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
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Lễ Hiện Xuống 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, 

là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các 

Tông Ðồ, và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
 

 

Chủ tế dang tay đọc tiếp: 

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời 

chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát 

khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người 

Chúa chọn. (Chắp tay) (Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
 

 

Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh thì đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng con dâng lên 

Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài 

cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng 

con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những 

người Chúa chọn.  

Chắp tay  

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
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Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho 

những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho 

chúng con Mình và Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, (chủ tế cầm bánh) Người cầm 

bánh trong tay thánh thiện, khả kính, (ngước mắt lên) ngước mắt lên 

trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng 

lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: (hơi cúi mình) 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, 

cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 
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Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Sau đó, linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân 

thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi 

chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng 

con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ 

vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ 

muôn đời. 

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật 

này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của 

Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và 

lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, Thượng tế của Chúa. 

Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng 

lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết 

thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con 

Chúa,  

Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc: 

chúng con được † tràn đầy ơn phúc bởi trời.  

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 
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Ðồng tế 1: Cầu cho người đã qua đời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (các) tôi tớ Chúa là T... (và T...) 

được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc 

bình an. 

Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, 

và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào 

nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. 

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Tay mặt đấm ngực và đọc: 

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,  

Rồi dang tay đọc tiếp:  

đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông 

phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh 

Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các 

thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng 

lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, (chắp 

tay đọc tiếp) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh 

lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: Amen. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 
 

Dù có kinh tiền tụng riêng, Kinh nguyện Thánh Thể này có thể 

dùng với các kinh tiền tụng khác, đặc biệt là những kinh trình bày tóm 

lược mầu nhiệm cứu độ, ví dụ các kinh tiền tụng chung. 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu 

Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn 

loài, Người được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội 

chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được 

Đức Trinh Nữ sinh ra. Để chu toàn thánh ý Cha, và để gầy dựng cho 

Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã dang tay chịu khổ hình, để 

tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng 

con ca tụng vinh quang Cha, và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói:  

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, 

cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Ðồng tế 1: 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo 

Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...), chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra 

khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì 

cũng được sống lại như Người. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðồng tế 2: 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

tôn nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 
 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Tiếp theo linh mục đọc kinh tiền tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết thức 

bằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo 

thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, 

Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, 

Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ 

một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ 

tinh tuyền. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con 

dâng tiến Chúa đây,  

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: để trở nên Mình và † Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa 

chúng con, (Chắp tay) thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu 

nhiệm này. 
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Trong đêm bị trao nộp,  

Linh mục cầm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp 

chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ 

ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy,  

đặt lại trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao 

cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên khăn 

thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, 

sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi 

Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh 

thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên 

Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế 

để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và 

Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở 

nên một thân thể và một tinh thần trong Ðức Ki-tô. 

Ðồng tế 1: 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ 

muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia 

nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Ðức Trinh Nữ 

Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức 

Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng 

với thánh T... (tên Thánh kính trong ngày, hay Thánh bổn mạng). Và 

toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu 

cùng Chúa cho chúng con. 
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Ðồng tế 2: 

Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hoà giải này đem lại 

bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức 

tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng (...) và Ðức 

Giám Mục (...) chúng con, cùng toàn thể hàng Giám mục, giáo sĩ 

khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. 

Xin Cha thương nhận lời cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ 

họp trước Tôn Nhan Cha đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ 

mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha. 

† Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi 

người, đặc biệt các bấc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến 

thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin 

thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, 

để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, 

Chắp tay 

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi 

ơn lành cho thế gian. † 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể này trong lễ cầu cho người đã 

qua đời, có thể thay thế phần † như sau: 

† Lạy Cha xin nhớ đến (các) tôi tớ Cha là T…(và T…) mà 

(hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã 

chết như Con Cha, thì cũng được sống lại như Người, khi Người 

cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mọn hèn chúng 

con trở nên giống thân xác sáng láng của Người. 

Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi 

người sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, đặc biệt các bậc tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con. Xin 

thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới 

để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch 

nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa  
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chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha, và sẽ ca 

ngợi Cha khôn cùng,  

Chắp tay  

nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi 

ơn lành cho thế gian. † 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Nghi thức Hiệp Lễ 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ IV 
 

Không được thay thế kinh tiền tụng này, vì cấu trúc của kinh này 

trình bày tóm lược lịch sử cứu độ. 

X.  Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ.  Và ở cùng cha. 

X.  Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa. 

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ.  Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, tạ ơn Cha thật là chính đáng, tôn vinh Cha 

thật là phải đạo, vì Cha là Thiên Chúa thật, duy nhất và hằng sống, 

ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Nhưng Cha cũng là Đấng duy 

nhất tốt lành và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban 

cho chúng đầy tràn ơn phúc, và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh 

sáng huy hoàng của Cha.  

Vì thế, có vô số Thiên thần hầu cận trước nhan Cha, đêm ngày 

phụng sự Cha, chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha vinh hiển và không 

ngớt tôn vinh Cha. Hiệp cùng các ngài, chúng con và mọi thụ tạo 

dưới bầu trời, nhờ tiếng nói của chúng con, hân hoan tuyên xưng 

danh cha mà ca hát rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!...  

Linh mục dang tay đọc:  

Lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Ðấng cao cả, 

đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. Cha đã dựng nên 

con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi vũ trụ, để 

khi phụng sự một mình Cha là Ðấng Tạo Hoá, con người cai quản 

mọi loài thụ tạo.  

Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, 

Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết.  
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Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người, để những ai tìm 

Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài 

người, và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ.  

Lạy Cha chí thánh, Cha yêu thương thế gian, đến nỗi khi tới 

thời viên mãn, Cha đã sai Con Một đến làm Ðấng cứu độ chúng 

con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể, và được Ðức 

Trinh Nữ Maria sinh ra, đã sống trọn thân phận con người của 

chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo Tin Mừng cứu độ cho 

người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan 

cho người sầu khổ trong tâm hồn.  

Ðể chu toàn ý định của Cha, Người đã nộp mình chịu chết, và 

từ cõi chết sống lại, Người hủy diệt sự chết và canh tân sự sống. Và 

để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho 

Ðấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha, từ nơi Cha, 

Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín 

hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần 

gian, và hoàn tất công việc thánh hoá.   

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:  

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh 

Thần thương thánh hoá những của lễ này,  

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc:  

để trở nên Mình † và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,  

Chắp tay  

hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả, mà chính Người đã 

trối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời.  

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.  
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Vậy, Lạy Cha chí thánh, khi đến giờ Người được Cha tôn vinh, 

và vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người đã 

yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:  

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà nói:  

Hơi cúi mình  

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:  

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,  

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.  

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.  

Rồi đọc tiếp  

Cùng một thể thức ấy,  

Linh mục cầm lấy chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và 

đọc tiếp:  

Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, và trao cho các môn đệ 

mà nói:  

Hơi cúi mình  

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:  

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,  

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,  

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.  

CÁC CON HÃY LÀM VIệC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.  

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.  

Rồi xướng  

Ðây là mầu nhiệm đức tin.  
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Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu 

chuộc, chúng con kính nhớ Ðức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ 

tông, chúng con tuyên xưng Người sống lại và lên trời ngự bên hữu 

Chúa, và đang khi chờ đợi Người đến trong vinh quang, chúng con 

dâng lên Chúa Mình và Máu Người làm hy lễ đẹp lòng Chúa và sinh 

ơn cứu độ cho cả trần gian.  

Lạy Chúa, xin đoái nhìn Hiến Lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho 

Hội Thánh Chúa, xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông 

phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất 

cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Ðức Kitô để 

ca tụng vinh quang Chúa.  

Một đồng tế  

Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng 

của lễ này cầu cho họ: trước hết tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng 

(…), Ðức Giám Mục (…), chúng con *, và toàn thể hàng Giám 

Mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những 

người hiện diện chung quanh đây, và toàn thể dân Chúa,  

* Có thể nêu tên Giám Mục Phó và Phụ tá hay Giám Mục khác như 

Quy chế Sách Lễ Rôma, số 149 ghi chú.  
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cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa.  

Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an 

của Ðức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng 

quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một 

mình Chúa biết lòng tin của họ.  

Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha 

được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc, cùng với Ðức Trinh Nữ 

Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, 

các thánh Tông Ðồ và các thánh trong nước Cha, ở đó, cùng với 

muôn loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự 

chết, chúng con được tôn vinh Cha,  

Chắp tay  

Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi 

ơn lành cho thế gian.  

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc:  

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.  

Cộng đoàn tung hô:  

Amen. 

Đoạn đọc Ngi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ GIAO HÒA I 

Được dùng trong các thánh lễ cầu cho việc giao hòa, cầu cho hòa 

bình và công lý được bền vững, vào thời chiến tranh hay hỗn loạn, cầu 

ơn tha tội, xin đức ái, về mầu nhiệm thánh giá, về bí tích Thánh Thể, về 

máu châu báu của Đức Giêsu, và chung cho các lễ Mùa Chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi lúc, thật là chính đáng: Chúa không 

ngừng thôi thúc chúng con tới cuộc sống dồi dào hơn, và vì giàu 

lòng thương xót, Chúa vẫn kiên trì ban ơn tha thứ, và kêu mời tội 

nhân, chỉ tin tưởng vào lượng khoan hồng của Chúa thôi. 

Còn chúng con là những người đã nhiều lần vi phạm giao ước 

của Chúa, Chúa không bao giờ đành lòng bỏ rơi, nhưng nhờ Đức 

Giêsu Con Chúa, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa còn dùng mối 

dây liên kết mới của tình thương, mà nối kết gia đình nhân loại với 

Chúa cách bền chặt không gì cắt đứt được. 

Quả thế, giờ đây Chúa ban cho dân Chúa thời gian ân sủng và 

giao hòa, và cho họ đang hướng lòng về Chúa, biết cậy trông vào 

Chúa Kitô, và phục vụ mọi người khi họ tín thác trọn vẹn hơn vào 

Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, lòng tràn ngập niềm ngưỡng mộ, chúng con cao rao sức 

mạnh tình yêu của Chúa, và khi tuyên xưng niềm vui của chúng con 

vì được cứu độ, cùng với toàn thể đông đảo Thần Thánh trên trời, 

chúng con hát bài ca và không ngừng tung hô rằng:  

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, từ thuở khai thiên lập địa, 

Chúa luôn làm việc để con người nên thánh như chính Chúa là 

Đấng Thánh. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn những lễ vật của dân Chúa, 

và tuôn đổ sức mạnh Thánh Thần Chúa, 

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để những lễ vật này trở nên Mình † và Máu Con yêu dấu của 

Chúa. 

Chắp tay: 

Là Đức Giêsu Kitô, trong Người, chúng con cũng được làm con 

cái của Chúa. Mặc dầu xưa kia chúng con bị hư mất, không thể đến 

gần Chúa, mà Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu cao 

cả: Vì Con Chúa, Đấng duy nhất công chính đã phó mình chịu chết, 

không ngại chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng con. Nhưng trước 

khi dang tay ra giữa trời và đất làm dấu chỉ không phai mờ giao ước 

của Chúa, chính Người đã muốn cứ hành lễ Vượt Qua với các môn 

đệ. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Đang khi ăn, 

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và 

trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
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Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 

Cũng vậy, sau bữa ăn tối, vì biết rằng Người sẽ giao hòa mọi sự 

trong chính mình Người, nhờ máu Người phải đổ ra trên thập giá, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén rượu nho, cũng tạ ơn Chúa, trao cho các 

môn đệ và nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, khi kính nhớ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là lễ Vượt Qua 

và sự bình an bền vững của chúng con, chúng con cử hành việc 

Người chịu chết và sống lại từ âm phủ, và đang khi chờ đợi cuộc 

quang lâm hồng phúc của Người, chúng con dâng lên Chúa là Thiên 

Chúa trung tín và nhân từ lễ vật này, là lễ vật giao hòa loài người 

với Chúa. 

Lạy Cha rất nhân từ, xin thương đoái nhìn những người được 

liên kết với Cha nhờ hy lễ của Con Cha, và xin cho họ khi thông 

phần cùng một bánh và chén này nhờ quyền năng Chúa Thánh 

Thần, được quy tụ lại trong Chúa Kitô thành một thân thể, trong đó 

không còn một chia rẽ nào. 

Xin Chúa đoái thương luôn gìn giữ chúng con một lòng một trí 

hiệp thông với Đức Giáo Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng 

con. 

Xin trợ giúp chúng con biết đợi chờ Nước Chúa đến cho tới khi 

chúng con được hầu cận bên Chúa, như là những Thánh nhân giữa 

hàng chư Thánh nơi thiên tòa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ maria, 

mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các 

Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh, cùng với anh chị em chúng 

con đã qua đời, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng 

quyến thuộc chúng con , mà chúng con khẩn khoản phó thác cho 

lượng từ bi Chúa. 

Sau cùng, khi được giải thoát khỏi vết tích của tội lỗi, và được 

hoàn toàn trở nên tạo vật mới, bấy giờ chúng con dâng lên Chúa bài 

ca tạ ơn 

Chắp tay. 

Của Đức Kitô, Đấng hằng sống muôn đời. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 
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Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ GIAO HÒA II 

Được dùng trong các thánh lễ cầu cho việc giao hòa, cầu cho hòa 

bình và công lý được bền vững, vào thời chiến tranh hay hỗn loạn, cầu 

ơn tha tội, xin đức ái, về mầu nhiệm thánh giá, về bí tích Thánh Thể, về 

máu châu báu của Đức Giêsu, và chung cho các lễ Mùa Chay. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng con, chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa về tất cả những gì 

Chúa đã thực hiện ở trần gian này, thật là chính đáng. 

Vì mặc dầu nhân loại bị phân tán bởi không ý hợp tâm đầu, 

nhưng qua kinh nghiệm, chúng con biết Chúa uốn nắn các tâm hồn, 

để họ sẵn sàng giao hòa với nhau. Vì chưng, nhờ Chúa Thánh Thần, 

Chúa đánh động tâm hồn con người, để những kẻ thù đi tới đối 

thoại, các cừu địch lại bắt tay nhau, các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. 

Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho ghen ghét 

thảm bại trước tình yêu, báo thù nhường bước cho khoan dung, bất 

hòa trở thành tương thân tương ái. 

Vì thế, cùng với ca đoàn trên trời, chúng con ở dưới thế luôn tạ 

ơn Chúa, và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Cha toàn năng, chúng con chúc tụng Cha là Đức 

Giêsu Kitô là Con Cha, Đấng nhân danh Cha ngự đến. Chính Người 

là Lời cứu độ cho nhân loại, là cánh tay Cha rộng mở đón tiếp tội 

nhân, là con đường mà qua đó Cha ban bình an của Cha cho chúng 

con. 
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Lạy Chúa, khi chúng con lìa xa Chúa vì phạm tội, Chúa lại dẫn 

chúng con về giao hòa với Chúa, và sau hết, khi đã trở lại cùng 

Chúa, chúng con biết yêu thương nhau nhờ Con Chúa, Đấng Chúa 

đã trao nộp để chịu chết vì chúng con. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc; 

Và giờ đây, đang khi cử hành lễ giao hòa mà Chúa Kitô đã 

mang lại cho chúng con, chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần 

Chúa xuống mà thánh hóa những của lễ này, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên Mình † và Máu Con Chúa, thừa lệnh Người, chúng 

con cử hành mầu nhiệm này. 

Chắp tay. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Vì thế, trong bữa ăn, khi sắp ban sự sống để giải thoát chúng 

con, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Chính Người cầm lấy bánh trong tay, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, trong bữa ăn tối hôm đó, 
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Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén chúc tụng trong tay, tuyên xưng lòng 

thương xót của Cha, và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, khi kính nhớ cái chết và sự sống lại của Con Chúa, 

Đấng đã để lại cho chúng con bảo chứng tình thương này, chúng 

con dâng lên Chúa hy lễ giao hòa hoàn hảo của Người, mà Chúa đã 

ban cho chúng con. 
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Lạy Cha chí thánh, chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương 

đón nhận cả chúng con nữa cùng với Con Cha, qua bữa tiệc cứu độ 

này, xin cũng đoái thương ban cho chúng con Thánh Thần của 

Người, Đấng xóa bỏ mọi điều làm chúng con xa cách nhau. 

Xin Thánh Thần làm cho Hội Thánh của Cha nên dấu chỉ hợp 

nhất và khí cụ bình an của Cha giữa muôn người, và xin gìn giữ 

chúng con được hiệp thông với Đức Giáo Hoàng T…, và Đức Giám 

Mục T… chúng con, cùng tất cả các Giám mục và toàn dân của 

Cha. 

Cũng như giờ đây, Cha đã quy tụ chúng con vào bàn tiệc của 

Con Cha, xin Cha liên kết chúng con với Đức Trinh Nữ Maria vinh 

hiển, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, 

với các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh, cùng với anh chị em 

chúng con, và những người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ, đặc 

biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng 

con đã chết trong ơn nghĩa của Cha vào bàn tiệc hợp nhất muôn đời, 

nơi trời mới đất mới, ở đó rạng ngời sự bình an của Cha. 

Chắp tay. 

Trong Đức Kitô Chúa chúng con. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 

CẦU CHO NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU I 

Hội Thánh trên đường hiệp nhất 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho Hội Thánh, cho Đức Giáo 

Hoàng, cho Đức Giám Mục, cho việc bầu chọn ĐGH hay ĐGM, cho 

Công Đồng hay Thượng Hội Đồng, cầu cho các Linh mục, Linh mục cầu 

cho chính mình hoặc cho các Thừa tác viên của Hội Thánh , các cuộc 

hội họp thiêng liêng hay mục vụ. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha nhân hậu vô biên, tạ ơn Chúa và hát mừng 

Chúa một bài ca chúc tụng tôn vinh, thật là chính đáng. 

Vì nhờ Tin Mừng Con Chúa rao giảng, Chúa đã liên kết mọi 

dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia thành một Hội Thánh. Nhờ 

Hội Thánh được tác sinh bởi quyền năng Thánh Thần Chúa, Chúa 

không ngừng quy tụ mọi người nên một. Khi biểu lộ giao ước tình 

yêu của Chúa, Hội Thánh không ngừng rộng ban niềm hy vọng 

hồng phúc Nước Trời, và tỏa sáng như dấu chỉ lòng thành tín mà 

Chúa đã hứa đến muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới 

trần gian, hợp với toàn thể Hội Thánh, hằng ca ngợi Cha, và đồng 

thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là 

Đấng Thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên 

đường đời. Con Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện 

giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa 

Người đã làm cho các môn đệ. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc; 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh 

Thần của cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên cho chúng con Mình † và Máu  

Chắp tay. 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 
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Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, và trao cho các môn 

đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Cha chí thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là 

Đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và 

cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự 

bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh ban sự 

sống và chén phúc lành. 

Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, trong hiến lễ 

này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức Kitô đã được trao lại 

cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây 

giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của Con Cha, 

Đấng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của Người. 

Lạy Chúa, nhờ ánh sáng Tin Mừng, xin canh tân Hội Thánh của 

Chúa (tại …), xin củng cố mối dây hợp nhất của các tín hữu và các 

mục tử của dân Chúa, cùng với Đức Giáo Hoàng T…, và Đức Giám 

Mục T… chúng con, và toàn thể hàng Giám mục, để dân Chúa đang 

bị sâu xé vì những mối bất hòa trong thế giới này, được rạng ngời 

như dấu chỉ loan báo sự hợp nhất và hòa hợp. 

Xin Chúa mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những 

nhu cầu của anh chị em, xin Chúa khơi gọi cho chúng con những lời 

nói và việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng 

vất vả và gồng gánh nặng nề, xin cho chúng con biết chân thành 

phục vụ họ, theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. 

Xin cho Hội Thánh Chúa hiện diện như một bằng chứng sống 

động về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người 

được vươn lên trong niềm hy vọng mới. 

Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là T… đã an nghỉ 

trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố, mà chỉ 

một mình Chúa biết lòng tin của họ: Xin Chúa tiếp nhận họ vào 

hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và ban cho họ khi sống lại được  
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sống viên mãn. 

Xin Chúa cũng ban cho chúng con, sau cuộc lữ hành trần thế, 

được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với 

Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh 

Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các 

Thánh Tử Đạo, (cùng với Thánh … vị Thánh kính trong ngày hoặc 

Thánh Bổn mạng). Cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh, chúng 

con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa, 

Chắp tay. 

Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 

CẦU CHO NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU II 

Thiên Chúa dẫn đưa Hội Thánh trên đường cứu độ 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho Hội Thánh, cầu cho ơn gọi 

chức thánh, cầu cho giáo dân, cầu cho gia đình, cầu cho tu sĩ, cầu cho ơn 

gọi đời sống tu trì, xin ơn đức ái, cầu cho những người thân và bạn hữu 

và để tạ ơn Chúa. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, Đấng tạo dựng trần gian, và là 

nguồn mạch mọi sự sống, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa không bao giờ bỏ mặc các công trình thượng trí Chúa đã 

làm, nhưng vẫn quan phòng, hoạt động giữa chúng con. Xưa Chúa 

đã dùng bàn tay uy quyền và cánh tay rộng mở dẫn đưa Israel, dân 

Chúa qua sa mạc; nay bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa 

muốn đồng hành với Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian, 

và hướng dẫn Hội Thánh qua các nẻo đường đời, vào hưởng niềm 

vui vĩnh cửu của Nước Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và các Thánh, chúng con hát 

bài ca tôn vinh Chúa, và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là 

Đấng Thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên 

đường đời. Con Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện 

giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa 

Người đã làm cho các môn đệ. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc; 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh 

Thần của cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên cho chúng con Mình † và Máu  

Chắp tay. 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 
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Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, và trao cho các môn 

đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Cha chí thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là 

Đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và 

cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự 

bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh ban sự 

sống và chén phúc lành. 

Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, trong hiến lễ 

này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức Kitô đã được trao lại 

cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây 

giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của Con Cha, 

Đấng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của Người. 

Vậy lạy Chúa, chúng con được mời gọi đến bàn tiệc của Chúa, 

xin củng cố chúng con trong sự hợp nhất, để cùng với Đức Giáo 

Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng con, cùng tất cả các 

Giám mục, linh mục, phó tế, và toàn thể dân Chúa, khi vững lòng 

tin cậy bước theo những nẻo đường của Chúa, chúng con có thể 

gieo rắc vào trần gian này sự tin tưởng và niềm hân hoan. 

Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là T… đã an nghỉ 

trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố, mà chỉ 

một mình Chúa biết lòng tin của họ: Xin Chúa tiếp nhận họ vào 

hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và ban cho họ khi sống lại được 

sống viên mãn. 

Xin Chúa cũng ban cho chúng con, sau cuộc lữ hành trần thế, 

được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với 

Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh 

Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các 

Thánh Tử Đạo, (cùng với Thánh … vị Thánh kính trong ngày hoặc 

Thánh Bổn mạng). Cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh, chúng 

con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa, 
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Chắp tay. 

Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 

CẦU CHO NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU III 

Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho việc Phúc Âm hóa các dân 

tộc, cầu cho các Kitô hữu chịu đau khổ vì bị bách hại, cầu cho quê 

hương hay thành phố, cầu cho nhà cầm quyền, cầu cho hội nghị các vị 

lãnh đạo các quốc gia, cầu cho năm mới và cầu cho sự thăng tiến các dân 

tộc. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Cha chí thánh, là Chúa trời đất, chúng con tạ ơn Cha mọi 

nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ Ngôi Lời của Cha, Cha đã tác tạo thế gian và điều khiển 

muôn loài cách công minh chính trực. Cha đã ban cho chúng con 

chính Ngôi Lời nhập thể làm Đấng Trung Gian. Người đã nói với 

chúng con những lời của Cha, và kêu gọi chúng con đi theo Người. 

Người là đường dẫn chúng con đến cùng Cha, là sự thật giải thoát 

chúng con, và là sự sống ban cho chúng con niềm vui tràn đầy. 

Nhờ Con Cha, Cha tập hợp thành một gia đình duy nhất những 

con người đã được Cha dựng nên để sáng danh Cha, đã được cứu 

chuộc nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, và đã được ghi dấu ấn 

Chúa Thánh Thần. 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể các 

Thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Cha, và hân hoan tung hô 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là 

Đấng Thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên 

đường đời. Con Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện 

giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa 

Người đã làm cho các môn đệ. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc; 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh 

Thần của cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên cho chúng con Mình † và Máu  

Chắp tay. 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 
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Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, và trao cho các môn 

đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Cha chí thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là 

Đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và 

cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự 

bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh ban sự 

sống và chén phúc lành. 

Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, trong hiến lễ 

này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức Kitô đã được trao lại 

cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây 

giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của Con Cha, 

Đấng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của Người. 

Lạy Cha toàn năng, nhờ việc tham dự vào mầu nhiệm này, xin 

cho chúng con được sống bởi thánh Thần, cho chúng con trở nên 

giống hình ảnh con Cha, và củng cố chúng con trong mối dây hiệp 

thông với Đức Giáo Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng con, 

cùng các Giám mục, linh mục, phó tế, và toàn thể dân Cha. 

Xin làm cho tất cả các tín hữu của Hội Thánh, khi tìm hiểu các 

dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin, luôn biết xả thân phục vụ Tin 

Mừng. 

Xin Cha làm cho chúng con biết quan tâm đến các nhu cầu của 

mọi người, để khi chia sẻ những nỗi buồn sầu và âu lo, niềm vui 

mừng và hy vọng của họ, chúng con trung thành mang đến cho họ 

sứ điệp ơn cứu độ, và cùng với họ, chúng con tiến bước trên con 

đường về Nước Cha. 

Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là T… đã an nghỉ 

trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố, mà chỉ 

một mình Chúa biết lòng tin của họ: Xin Chúa tiếp nhận họ vào 

hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và ban cho họ khi sống lại được 

sống viên mãn. 
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Xin Chúa cũng ban cho chúng con, sau cuộc lữ hành trần thế, 

được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với 

Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh 

Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các 

Thánh Tử Đạo, (cùng với Thánh … vị Thánh kính trong ngày hoặc 

Thánh Bổn mạng). Cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh, chúng 

con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa, 

Chắp tay. 

Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ 

CẦU CHO NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU IV 

Chúa Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành 

Được dùng trong các thánh lễ: cầu cho những người di dân và bị lưu 

đày, cầu cho những người lao nhọc trong thời đói khổ hay bị đói kém, 

cầu cho những người gây đau khổ cho chúng ta, cầu cho những người bị 

giam giữ, cầu cho các tù nhân, cầu cho những người đau yếu, cầu cho 

những người hấp hối, xin ơn chết lành, và cầu cho bất cứ nhu cầu nào. 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn 

Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu 

độ cho chúng con. 

Cha đã ban Đức Giêsu Kitô Con Cha, làm Chúa và làm Đấng 

Cứu Chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là Đấng nhân từ, đến 

với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và 

Người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc 

làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha, và Cha chăm 

sóc mọi con cái Cha. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con 

hợp tiếng ca ngợi và chúc tụng Cha, và chúng con hát bài ca tôn 

vinh Cha, mà không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là 

Đấng Thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên 

đường đời. Con Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện 

giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa 

Người đã làm cho các môn đệ. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc; 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh 

Thần của cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên cho chúng con Mình † và Máu  

Chắp tay. 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các 

môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: 
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Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, và trao cho các môn 

đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó xướng: 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hô theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

 Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Linh mục dang tay đọc:  

Vì vậy, lạy Cha chí thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là 

Đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và 

cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự 

bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh ban sự 

sống và chén phúc lành. 

Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, trong hiến lễ 

này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức Kitô đã được trao lại 

cho chúng con, nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, bây 

giờ và cho đến muôn đời, được kể vào số các chi thể của Con Cha, 

Đấng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của Người. 

Lạy Chúa, xin đoái thương kiện toàn Hội Thánh Chúa trong 

đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng T…, Đức Giám Mục 

T… chúng con, và tất cả các Giám mục, linh mục, phó tế, cùng toàn 

thể dân riêng của Chúa. 

Xin Chúa mở mắt chúng con, để chúng con nhận biết những 

nhu cầu của anh em, xin Chúa khơi gọi cho chúng con những lời nói 

và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm 

lụng vất vả và gồng gánh nặng nề, xin cho chúng con biết chân 

thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Xin 

cho Hội Thánh Chúa hiện diện như một bằng chứng sống động về 

chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, để mọi người được vươn 

lên trong niềm hy vọng mới. 

Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là T… đã an nghỉ 

trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố, mà chỉ 

một mình Chúa biết lòng tin của họ: Xin Chúa tiếp nhận họ vào 

hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và ban cho họ khi sống lại được 

sống viên mãn. 
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Xin Chúa cũng ban cho chúng con, sau cuộc lữ hành trần thế, 

được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với 

Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh 

Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các 

Thánh Tử Đạo, (cùng với Thánh … vị Thánh kính trong ngày hoặc 

Thánh Bổn mạng). Cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh, chúng 

con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa, 

Chắp tay. 

Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I 

THÁNH LỄ DÀNH CHO TRẺ EM 

Chỉ được sử dụng các Kinh Nguyện Thánh Thể này trong các 

Thánh lễ dành riêng cho trẻ em mà thôi, nghĩa là cho các em chưa bắt 

đầu bước vào tuôit thiếu niên, hoặc những Thánh lễ mà trong đó đa số là 

thiếu nhi tham dự. 

Mỗi Kinh Nguyện Thánh Thể đều có kinh tiền tụng riêng, và vì cấu 

trúc cũng như đặc tính riêng của nó, nên không thể thay thế bằng kinh 

tiền tụng nào khác. 

Tự bản chất, bản văn Latinh không chỉ dành để sử dụng trong 

Phụng vụ mà thôi, nhưng đúng hơn, phải được coi là bản văn chính thức 

và là bản văn mẫu. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð. Và ở cùng Cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha tốt lành, Đấng đã quy tụ chúng con nên một, 

chúng con đang ở trước mặt Chúa, để ca tụng và tuyên xưng rằng: 

Chúng con hết lòng thán phục Chúa. Chúng con ca ngợi Chúa vì vẻ 

đẹp trên khắp cõi địa cầu, và vì niềm vui Chúa tuôn đổ tràn đầy tâm 

hồn chúng con. Chúng con ca ngợi Chúa vì ánh sáng ban ngày, và 

vì Lời Chúa dùng để soi sáng tâm trí chúng con. Chúng con ca ngợi 

Chúa vì trái đất và con người cư ngụ trên đó, và vì sự sống mà 

chúng con biết là Chúa đã ban cho chúng con. Chúa là Đấng thật tốt 

lành, là Đấng yêu thương chúng con, và làm cho chúng con những 

điều kỳ diệu. 

Vì thế, tất cả chúng con đều hát mừng Chúa rằng: 

Mọi người tung hô: 

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha, Cha hằng quan tâm đến loài người, và không ngừng 

trợ giúp họ khắp nơi, nên Cha đã sai Con yêu dấu của Cha đến với 

chúng con. Người đã đến cứu độ chúng con, đã chữa lành người đau 

yếu, ban ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi. Người đã cho thấy Cha yêu 

thương mọi người, đã đón nhận và chúc phúc cho trẻ em. Vì thế với 

lòng biết ơn, chúng con tung hô rằng: 

Mọi người tung hô: 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha rất nhân từ, không phải chỉ có chúng con ca tụng Cha, 

nhưng dân Cha trên khắp địa cầu đều tôn vinh Cha. Vì vậy, chúng 

con tha thiết nguyện cầu Cha cùng với toàn thể Hội Thánh, với Đức 

Giáo Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng con. Trên thiên 

quốc, Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, và các Thánh Tông 

Đồ cùng toàn thể các Thánh, cũng không ngừng ca tụng Cha. Cùng 

với các ngài và các Thiên thần, chúng con thờ lạy Cha, mà đồng 

thanh tung hô rằng: 

Mọi người tung hô: 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên 

các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha chí thánh, để tỏ lòng biết ơn Cha, chúng con mang 

bánh và rượu đến. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Xin Cha làm cho bánh rượu này, nhờ quyền năng Chúa Thánh 

Thần, 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên Mình † và Máu Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha. 
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Chắp tay. 

Như thế, chúng con có thể dâng tiến Cha lễ vật Cha đã thương 

ban cho chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 

Vì thế, vào buổi tối, trước khi chịu khổ hình, đang lúc dùng bữa 

với các Tông Đồ,  

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Chính Người cầm lấy bánh trên bàn tiệc, dâng lời chúc tụng tạ 

ơn Cha, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp: Cũng thế, vào cuối bữa ăn, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén rượu, dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, và trao 

cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

Rồi Người nói với họ: 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó dang tay đọc: 

Vì thế, giờ đây chúng con cung kính cử hành những gì Chúa 

Giêsu Kitô đã truyền dạy chúng con. Chúng con dâng lên Cha bánh 

trường sinh và chén cứu độ, mà loan báo cái chết và sự sống lại của 

chính Người. Người ưu ái dẫn đưa chúng con đến cùng Cha, nên 

chúng con nài xin Cha đón nhận chúng con cùng với Người. 

Mọi người tung hô: 

Đức Kitô đã chết vì chúng con, và đã sống lại, chúng con đợi 

chờ Người đến trong vinh quang. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của 

Chúa, để giải thoát chúng con, xin cứu dộ chúng con. 

Sau đó linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha, Cha yêu thương chúng con dường nào, xin cho chúng 

con được dến bàn tiệc này của Cha, và xin Cha sai Chúa Thánh 

Thần đến với chúng con, để chúng con rước mình và máu Con Cha, 

và chúng con được cùng nhau tâm đầu ý hợp. 

Lạy Chúa, Chúa chẳng quên ai bao giờ, nên chúng con cầu xin 

Chúa cho những người chúng con thương mến, cho Đức Giáo 

Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng con, cho cha mẹ, anh chị 

em và bạn hữu, cũng như cho những ai đã qua khỏi đời này trong 

bình an. 
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Xin Cha nhớ đến những người đang bị giày vò vì đau khổ và 

đang ưu phiền, và gia đình các Kitô hữu của Cha lan rộng nơi nơi, 

cùng tất cả mọi người sống trên khắp mặt đất này. 

Vậy, khi chúng con nhìn thấy những việc Chúa làm cho chúng 

con, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, chúng con thán phục, và lại 

cùng nhau dâng lên Chúa lời ca ngợi. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc một mình: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: 

Amen. 

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

THÁNH LỄ DÀNH CHO TRẺ EM 
 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð. Và ở cùng Cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð. Thật là chính đáng. 

Lạy Cha rất mực yêu thương, chúng con hân hoan tạ ơn Cha và 

cùng với Đức Giêsu Kitô, chúng con hơn hở vui mừng trong Hội 

Thánh của Cha. Cha yêu thương chúng con đến nỗi đã dựng nên thế 

giới bao la và xinh đẹp này cho chúng con. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người 

chúng con. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Cha yêu thương chúng con đến nỗi ban Chúa Giêsu, Con Cha 

cho chúng con, để Người dẫn đưa chúng con đến cùng Cha. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người 

chúng con. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Cha yêu thương chúng con đến nỗi quy tụ chúng con trong Đức 

Kitô, và nhờ Chúa Thánh Thần, Cha làm cho chúng con trở nên 

nghĩa tử của một gia đình duy nhất. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người 

chúng con. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 
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Vì Cha đã ban tặng một tình yêu lơn lao dường ấy, nên cùng 

với các Thiên thần và các Thánh đang thờ lạy Cha, chúng con tạ ơn 

Cha và ca hát rằng: 

Mọi người tung hô: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Chúa Giêsu đã được sai đến, Người là Đấng đáng chúc tụng, 

Người là bạn của các trẻ em và những người nghèo khó. Chính 

Người đã đến dạy chúng con yêu mến Cha và yêu thương lẫn nhau. 

Chính Người đã đến cất khỏi lòng con Người  tội lỗi và sự dữ là rào 

cản tình bạn hữu, lòng ghen ghét làm mất đi cuộc sống hạnh phúc. 

Chính Người hứa ban Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng con mọi 

ngày, để nhờ sự sống của Cha, chúng con được sống như con cái. 

Mọi người tung hô: 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên 

các tấng trời. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Chúng con nài xin Cha là Thiên Chúa, Cha chúng con, sai 

Thánh Thần Cha đến, làm cho những của lễ là bánh và rượu này 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Trở nên Mình † và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 
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Hôm trước ngày chịu khổ hình, Người đã biểu lộ tình yêu vô 

tận của Cha. Quả vậy, đang khi dùng bữa tối với các môn đệ, 

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

trong khi mọi người tung hô: 

Chúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng con. 

Sau đó đọc tiếp:  

Cũng vậy, Người cầm lấy chén rượu, 

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Cầu nguyện tạ ơn Cha và trao chén cho họ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, trong khi mọi 

người tung hô: 

Chúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng con. 

Linh mục đọc tiếp: 

Rồi Người nói với họ: 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Đặt chén thánh lại trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 
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Sau đó linh mục dang tay xướng:  

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Mọi người tung hô: 

Đức Kitô đã chết vì chúng con, và đã sống lại, chúng con đợi 

chờ Người đến trong vinh quang. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của 

Chúa, để giải thoát chúng con, xin cứu dộ chúng con. 

Sau đó linh mục dang tay đọc: 

Vì thế, lạy Cha rất mực yêu thương, chúng con kính nhớ cái 

chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian. Người 

đã tự phó mình trong tay chúng con , để nên lễ vật giao hòa và bình 

an, nên hy lễ của chúng con, nhờ đó chúng con được lôi cuốn đến 

cùng Cha. 

Mọi người tung hô: 

Vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa chúng con. 

Hoặc: 

Chúng con ca ngợi Cha, chúng con chúc tụng Cha, chúng con tạ 

ơn Cha. 
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Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha là Thiên Chúa, xin nhậm lời chúng con và ban Thánh 

Thần của tình yêu Chúa cho hết mọi người tham dự bàn tiệc này, để 

họ được ngày càng hợp nhất trong Hội Thánh, cùng với Đức Giáo  

Hoàng T…, và Đức Giám Mục T… chúng con, cùng tất cả các 

Giám mục, và mọi người phục vụ dân Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần 

để tôn vinh Chúa. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Xin Chúa đừng quên những người chúng con yêu mến: cha mẹ, 

anh chị em và bạn hữu chúng con, và những người chúng con chưa 

trọn tình thương mến. 

Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã lìa khỏi đời này trong 

bình an, là T…, và xin Chúa nhân từ đón nhận họ vào hưởng niềm 

vui trong nhà Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần 

để tôn vinh Chúa. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Lạy Cha, một ngày kia, xin Cha quy tụ chúng con về với Cha, 

cùng với Đức Thánh Trinh nữ maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ chúng 

con, để mừng ngày vĩnh cửu trong Nước Cha, nơi tất cả bạn hữu của 

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, sẽ không ngừng hát bài ca chúc 

tụng Cha. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần 

để tôn vinh Chúa. 
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Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc một mình: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô:  

Amen.   

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

THÁNH LỄ DÀNH CHO TRẺ EM 
 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð. Và ở cùng Cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð. Thật là chính đáng. 

† Lạy Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dựng nên chúng 

con, để chúng con sống cho Chúa và thương mến nhau như anh em. 

Thật là hồng ân Chúa ban, khi chúng con được gặp gỡ trò chuyện 

với nhau, và biết chia sẻ với nhau tất cả những gì là tốt lành, những 

gì là khó nhọc. † 
 

Trong Mùa Phục sinh, linh mục đọc: 

† Lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, Chúa đã gọi 

chúng con vào cuộc sống này, và muốn chúng con được hưởng hạnh 

phúc muôn đời. Thật vậy, Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô, người đầu 

tiên trong chúng con được sống lại từ cõi chết, và ban cho Người sự 

sống mới. Chính Chúa lại hứa ban cho chúng con một cuộc sống vô 

tận, không còn đau khổ lầm than. † 
 

Lạy Cha, trong khi vui mừng và tạ ơn Cha vì những hồng ân ấy, 

chúng con hiệp với tất cả những ai tin kính Cha, với các Thiên thần 

và các Thánh mà hoan hỉ tuyên xưng rằng: 

Mọi người tung hô: 

Thánh! Thánh! Thánh!  

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.  

Trời đất đầy vinh quang Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, và hảo tâm đối với mọi 

người chúng con. Chúa cũng tỏ lòng nhân hậu của Chúa cho mọi 

người. Chúng con tạ ơn Chúa, trước hết vì Con Chúa là Đức Giêsu 

Kitô. 

† Người đã rủ thương mà đến trong thế gian, bởi loài người đã 

bỏ Chúa vì phạm tội, và tâm hồn họ không còn hợp nhất với nhau 

nữa. Chính Người đã mở tai, mở mắt chúng con, để chúng con nhận 

biết Chúa là Cha của tâtx cả chúng con, và để chúng con thương yêu 

lẫn nhau. † 
 

Trong Mùa Phục Sinh, linh mục đọc: 

† Chính Người đã loan báo cho chúng con tin vui về một cuộc 

đời được sống bất tận bên Chúa trong ánh huy hoàng của Chúa, và 

đã chỉ cho chúng con đường dẫn tới sự sống ấy, là tiến bước trong 

yêu thương, mà chính Người đã đi trước chúng con. † 
 

Giờ đây, Đức Kitô quy tụ chúng con vào cùng một bàn tiệc, 

Người muốn chúng con làm những gì mà trước kia chính Người đã 

làm. 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Lạy Cha rất tốt lành, xin dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, 

đoái thương thánh hóa những của lễ là bánh và rượu này 

Chắp tay rồi làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 

đọc: 

Để trở nên cho chúng con Mình † và Máu Con Cha là Đức 

Giêsu Kitô. 

Chắp tay. 

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 
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Quả thật, chiều hôm ấy, trước khi Người chịu chết vì chúng 

con, đang khi dùng bữa lần sau hết với các môn đệ của Người. 

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 

Người cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 

rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó đọc tiếp:  

Cũng vậy,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, và trao cho các môn đệ 

mà nói: 

Hơi cúi mình. 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

Rồi Người nói với họ: 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho những người tham dự thấy, rồi 

lại đặt xuống khăn thánh, và cúi mình sâu thờ lạy. 

Sau đó linh mục dang tay xướng:  

Đây là mầu nhiệm đức tin. 
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Mọi người tung hô: 

Đức Kitô đã chết vì chúng con, và đã sống lại, chúng con đợi 

chờ Người đến trong vinh quang. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của 

Chúa, để giải thoát chúng con, xin cứu dộ chúng con. 

Sau đó linh mục dang tay đọc: 

Vì thế, lạy Cha chí thánh, chúng con đang ở trước mặt Cha đây, 

vui mừng nhớ lại những gì Đức Giêsu Kitô đã làm để cứu độ chúng 

con. Trong hy lễ thánh này, mà chính Người đã trao cho Hội Thánh 

của Người, chúng con kính nhớ cái chết và sự sống lại của Người. 

Lạy Cha chí thánh, Đấng ngự trên trời, chúng con nài xin Cha 

thương nhận chúng con cùng với Con yêu dấu của Cha. Chính 

Người đã tự nguyện chịu chết vì chúng con, nhưng Cha đã cho 

Người sống lại; bởi đó, chúng con tung hô rằng: 

Mọi người tung hô: 

Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ 

ơn Cha. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Người hằng sống bên Cha, nhưng vẫn ở cùng chúng con. 

Mọi người tung hô: 

Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ 

ơn Cha. 
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Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Sau cùng, Người sẽ đến trong vinh quang, và trong Nước 

Người sẽ không còn ai phải khổ đau, phải khóc lóc, phải ưu sầu, và 

tội lỗi cũng như sự chết, sẽ không còn thống trị nữa. 

Mọi người tung hô: 

Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, chúng con tạ 

ơn Cha. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 

Lạy Cha chí thánh, ha kêu gọi chúng con hân hoan rước Mình 

Thánh Đức Kitô nơi bàn tiệc này, chúng con nài xin Cha cho chúng 

con, khi được bổ dưỡng nhờ sức mạnh của lương thực này, biết mỗi 

ngày làm đẹp lòng Cha hơn, và nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh 

Thần, chúng con trở nên một thân thể trong đức ái. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng T…, Đức Giám Mục 

T… chúng con, và tất cả các Đức Giám Mục. 

† Xin giúp cho tất cả các môn đệ của Đức Kitô biết đem lại 

bình an, và biết chia sẻ niềm vui cho người khác. † 
 

Trong Mùa Phục Sinh, linh mục đọc: 

† Xin Chúa ban cho tâm hồn các tín hữu, được tràn đầy niềm 

vui Phục Sinh, và cho họ biết đem niềm vui này, tới tất cả những ai 

đang ưu sầu. † 
 

Xin Cha ban cho tất cả chúng con, được cùng với Đức Thánh 

Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức 

Trinh Nữ, cùng với Thánh T… và toàn thể các Thánh, một ngày kia, 

được ở bên Đức Kitô trên thiên quốc, và cùng với Người, chúng con 

sẽ ở trong Nhà Cha đến muôn đời. 
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Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên và đọc một mình: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô:  

Amen.   

Đoạn đọc Nghi Thức Hiệp lễ. 
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CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ 

(Bản dịch cũ của HĐGM Việt Nam) 

MÙA VỌNG & GS; MÙA CHAY & PHỤC SINH 

CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

PHẦN CHUNG & PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

NHỮNG THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT 

 

 

CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ 

(Bản dịch mới của CGKPV) 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

MÙA CHAY & PHỤC SINH 

CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

PHẦN CHUNG CÁC THÁNH 

THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG 

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU 

THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

LỄ AN TÁNG – LỄ GIỖ 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

CN. 1A CN. 1B CN. 1C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 2A CN. 2B CN. 2C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 3A CN. 3B CN. 3C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6  

CN. 4A CN. 4B CN. 4C 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 

23/12 24/12 VỌNG L.ĐÊM R.ĐÔNG B.NGÀY 26/12 27/12 28/12 

29/12 30/12 31/12 T.GIA A T.GIA B T.GIA C MẸ TC CN.2GS 02/01 

03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 H.LINH T.2 SHL T.3 SHL T.4 SHL 

T.5 SHL T.6 SHL T.7 SHL CGS CHỊU PR. A CGS CHỊU PR. B CGS CHỊU PR. C 

MÙA CHAY & PHỤC SINH 

THỨ TƯ LỄ TRO THỨ 5 SAU LỄ TRO THỨ 6 SAU LỄ TRO THỨ 7 SAU LỄ TRO 

CN. 1A CN. 1B CN. 1C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 2A CN. 2B CN. 2C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 3A CN. 3B CN. 3C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 4A CN. 4B CN. 4C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 5A CN. 5B CN. 5C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

L. LÁ A L. LÁ B L. LÁ C T2.TT T3.TT T4.TT L. DẦU T5.TT T6.TT 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 

THỨ 2 BNPS THỨ 3 BNPS THỨ 4 BNPS THỨ 5 BNPS THỨ 6 BNPS THỨ 7 BNPS 

CN2PSA CN2PSB CN2PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN3PSA CN3PSB CN3PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN4PSA CN4PSB CN4PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN5PSA CN5PSB CN5PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN6PSA CN6PSB CN6PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN A LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C 

CN7PSA CN7PSB CN7PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C 

LỄ MÌNH THÁNH CHÚA A LỄ MÌNH THÁNH CHÚA B LỄ MÌNH THÁNH CHÚA C 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS A LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS B LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS C 

LỄ VỌNG HIỆN XUỐNG LỄ TRONG NGÀY HIỆN XUỐNG LỄ TTVN ĐỨC MẸ 
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MÙA THƯỜNG NIÊN 
   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN02. A CN02. B CN02. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN03. A CN03. B CN03. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN04. A CN04. B CN04. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN05. A CN05. B CN05. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN06. A CN06. B CN06. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN07. A CN07. B CN07. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN08. A CN08. B CN08. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN09. A CN09. B CN09. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN10. A CN10. B CN10. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN11. A CN11. B CN11. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN12. A CN12. B CN12. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN13. A CN13. B CN13. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN14. A CN14. B CN14. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN15. A CN15. B CN15. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN16. A CN16. B CN16. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN17. A CN17. B CN17. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN18. A CN18. B CN18. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN19. A CN19. B CN19. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN20. A CN20. B CN20. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN21. A CN21. B CN21. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN22. A CN22. B CN22. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN23. A CN23. B CN23. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN24. A CN24. B CN24. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN25. A CN25. B CN25. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN26. A CN26. B CN26. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN27. A CN27. B CN27. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN28. A CN28. B CN28. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN29. A CN29. B CN29. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN30. A CN30. B CN30. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN31. A CN31. B CN31. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN32. A CN32. B CN32. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN33. A CN33. B CN33. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN34. A CN34. B CN34. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH 

CUNG HIẾN T.ĐƯỜNG VỀ ĐỨC MARIA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

THÁNH MỤC TỬ THÁNH TIẾN SĨ THÁNH ĐỒNG TRINH 

CÁC THÁNH NAM NỮ   

 

PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

01/01 25/01 26/01 02/02 11/02 22/02 19/03 25/03 25/04 

01/05 03/05 14/05 31/05 11/06 24/06 Vọng 24/06 Chính 

29/06 Vọng 29/06 Chính 03/07 22/07 25/07 26/07 29/07 

6/8 A 6/8 B 6/8 C 10/08 15/08 Vọng 15/08 Chính 22/08 

24/08 29/08 08/09 14/09 15/09 20/09 21/09 29/09 01/10 

02/10 04/10 07/10 15/10 17/10 18/10 19/10 28/10 01/11 

2/11 L1 2/11 L2 2/11 L3 09/11 18/11 24/11 30/11 03/12 

08/12 Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Lễ Tạ ơn Thiên Chúa 
 

NHỮNG THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT 

- Thánh lễ Tất Niên. 

- Thánh lễ Giao Thừa. 

- Mồng 1 Tết: Cầu bình an năm mới. 

- Mồng 2 Tết: Cho cho ông bà tổ tiên. 

- Mồng 3 Tết: Cầu cho công việc làm ăn. 

- Tết Trung Thu: Cầu cho các em thiếu nhi. 
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DẪN LỄ VÀ 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

1MV.A 1MV.B 1MV.C 2MV.A 2MV.B 2MV.C 3MV.A 3MV.B 3MV.C 

4MV.A 4MV.B 4MV.C G.SINH ĐÊM G.SINH NGÀY HIỂN LINH A.B.C 

LỄ THÁNH GIA THẤT A LỄ THÁNH GIA THẤT B LỄ THÁNH GIA THẤT C 

MÙA CHAY & PHỤC SINH 

THỨ TƯ LỄ TRO 1MC.A 1MC.B 1MC.C 2MC.A 2MC.B 2MC.C 

3MC.A 3MC.B 3MC.C 4MC.A 4MC.B 4MC.C 5MC.A 5MC.B 5MC.C 

LỄ LÁ A.B.C T5.TT T6.TT T7.TT CHÚA NHẬT PHỤC SINH A.B.C 

2PS.A 2PS.B 2PS.C 3PS.A 3PS.B 3PS.C 4PS.A 4PS.B 4PS.C 

5PS.A 5PS.B 5PS.C 6PS.A 6PS.B 6PS.C T.THIÊN H.XUỐNG 

LỄ CHÚA BA NGÔI A LỄ CHÚA BA NGÔI B LỄ CHÚA BA NGÔI C 

MÌNH MÁU THÁNH A MÌNH MÁU THÁNH B MÌNH MÁU THÁNH C 

LỄ THÁNH TÂM A LỄ THÁNH TÂM B LỄ THÁNH TÂM C 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

CPR.A CPR.B CPR.C 2TN.A 2TN.B 2TN.C 3TN.A 3TN.B 3TN.C 

4TN.A 4TN.B 4TN.C 5TN.A 5TN.B 5TN.C 6TN.A 6TN.B 6TN.C 

7TN.A 7TN.B 7TN.C 8TN.A 8TN.B 8TN.C 9TN.A 9TN.B 9TN.C 

10TNA 10TNB 10TNC 11TNA 11TNB 11TNC 12TNA 12TNB 12TNC 

13TNA 13TNB 13TNC 14TNA 14TNB 14TNC 15TNA 15TNB 15TNC 

16TNA 16TNB 16TNC 17TNA 17TNB 17TNC 18TNA 18TNB 18TNC 

19TNA 19TNB 19TNC 20TNA 20TNB 20TNC 21TNA 21TNB 21TNC 

22TNA 22TNB 22TNC 23TNA 23TNB 23TNC 24TNA 24TNB 24TNC 

25TNA 25TNB 25TNC 26TNA 26TNB 26TNC 27TNA 27TNB 27TNC 

28TNA 28TNB 28TNC 29TNA 29TNB 29TNC 30TNA 30TNB 30TNC 

31TNA 31TNB 31TNC 32TNA 32TNB 32TNC 33TNA 33TNB 33TNC 

LỄ CHÚA KITÔ VUA A LỄ CHÚA KITÔ VUA B LỄ CHÚA KITÔ VUA C 
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DẪN LỄ VÀ 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
 

CÁC LỄ RIÊNG TRONG NĂM 

 

Lễ Tạ Ơn Cuối năm 

Thánh Lễ Ngày Mùng 1 tết 

Thánh Lễ Ngày Mùng 2 tết 

Thánh Lễ Ngày Mùng 3 tết 

Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa (01/01) 

LễThánh Giu-se (19/03) 

Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô (29/06) 

Lễ Đức Mẹ hồn xác Lên Trời (15/08) 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10) 

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (-/10) 

Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) 

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02/11) 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam 1 (24/11) 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam 2 (24/11) 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12) 
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Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A 

Hãy Sẵn Sàng. Con Người Sẽ Ðến 

(Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Chúng ta bước vào Mùa Vọng và bắt đầu Năm Phụng Vụ mới. 

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta... Chúa đến 

với chúng ta hai lần đặc biệt, lần thứ nhất khi Người sinh ra làm 

người tại Bêlem để cứu rỗi loài người; và ngày cánh chung Người 

sẽ đến lần thứ hai để phán xét chung nhân loại. 

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Lời Chúa mời gọi chúng 

ta chuẩn bị tâ hồn sẵn sàng đón Chúa, vì Chúa sắp đến cứu độ 

chúng ta; và vì Chúa đến thình lình, chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng 

chờ đón Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tỉnh 

thức, sẵn sàng đón rước Chúa đến cứu rỗi chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 2,1-5 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia tiên báo Chúa đến cải tạo 

mọi sự: Dân Chúa sẽ được quý chuộng và Thiên Chúa cũng được 

tôn vinh nơi họ, và Chúa ban hòa bình thịnh vượng cho họ cũng như 

cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 13,11-14 

Thánh Phaolô bảo chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi 

chúng ta. Tỉnh thức là cải thiện đời sống, trở nên người mới theo 

gương Chúa Kitô. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 24,37-44 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước Người sẽ đến 

thình lình. Chúng ta phải tỉnh thức, phải chuẩn bị sẵn sàng. Ai 

chuẩn bị sẵn sàng sẽ được Người cứu thoát, kẻ không chuẩn bị sẵn 

sàng sẽ bị bỏ lại. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Bắt đầu Mùa Vọng, chúng ta trông chờ Chúa đến cứu độ chúng 

ta, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh và giao cho sứ mạng rao 

giảng, chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ. Xin cho mọi thành 

phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. 

2. Nhiều người chưa biết Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của 

loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ tin rằng chỉ có 

Chúa mới cứu được hồn xác mọi người. 

3. Chúa sẽ đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước. 

Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng, đón rước Chúa. 

4. Thánh Phaolô dạy tỉnh thức là dứt bỏ mọi việc xấu xa và 

thực hành các nhân đức theo gương Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn 

tín hữu chúng ta biết vâng nghe và làm theo lời thánh nhân truyền 

dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu rỗi chúng con. 

Xin cho chúng con luôn tỉnh thức cải thiện đời sống, để sẵn sàng 

đón rước Chúa. 
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Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B 

Hãy Canh Thức Kẻo Bắt Gặp Ðang Ngủ 

(Is 53,16-17. 64,1.3-8; 1Cr 1,3-9' Mc 13,33-37) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 1 Mùa Vọng, bắt đầu năm Phụng Vụ 

mới. 

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Chúa đến với chúng ta 

hai lần đặc biệt, lần thứ nhất Người đến khi giáng sinh làm người 

cứu độ chúng ta. Và ngày tận thế Người sẽ đến lần thứ hai để thẩm 

xét mọi người... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn canh thức chu toàn bổn 

phận, sẵn sàng đón Chúa đến cứu thoát chúng ta. 

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng Thánh Lễ. Xin cho 

chúng ta luôn canh thức bằng cách làm trọn bổn phận hằng ngày, vì 

Chúa sẽ đến thình lình. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 63,16-17. 64,3-8 

Ngôn sứ Isaia xin Chúa thương tha tội cho dân Chúa. Xin Chúa 

đến cứu vớt họ, vì họ là con cái Chúa và vì Chúa là Ðấng cứu độ. 

Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,3-9 

Thánh Phaolô vui mừng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa 

thương ban cho dân Chúa. Thánh nhân cũng cầu xin cho họ và 

chúng ta khỏi bị trách cứ điều gì trong ngày Chúa trở lại. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Tin Mừng: Mc 13,33-37 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người 

tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi, bằng cách chu toàn trách vụ Chúa 

giao, kẻo Chúa đến thình lình bắt gặp đang ngủ mê trong tội lỗi. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ 

đón Chúa, chúng ta hiệp lời cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên 

đường phần rỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt 

thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa. 

2. Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng và chịu chết 

chuộc tội mọi người. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính Chúa và 

thực hành Lời Chúa dạy. 

3. Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta theo việc lành 

dữ chúng ta làm. Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, 

chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. 

4. Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm. Xin cho hết mọi 

người trong cộng đoàn chúng ta luôn chu toàn trách vụ Chúa giao, 

để đón Chúa đến cứu thoát. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cho chúng con biết 

Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng 

đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa 

phú giao. 
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Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C 

Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn 

(Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-42; Lc 21,25-28.34-36) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay bắt đầu Năm Phụng Vụ mới, và cũng khởi đầu Mùa 

Vọng là mùa trông đợi Chúa đến cứu rỗi chúng ta. Chúa đến với 

chúng ta hằng ngày qua các Bí Tích, đặc biệt Người đến hai lần: khi 

giáng sinh làm người để cứu rỗi chúng ta, và vào ngày tận thế để 

phán xét chung mọi người. 

Và hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Chúa báo trước 

những sự lạ sẽ xảy ra trong ngày Người đến lần thứ hai, và dạy 

chúng ta lo làm lành lánh tội và cầu nguyện luôn để được cứu thoát. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta tỉnh thức 

chuẩn bị ngày Chúa trở lại. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 33,14-16 

Ngôn sứ Giêrêmia loan báo trong bài đọc sau đây: Chúa sẽ đến 

cứu dân Người như đã hứa. người sẽ ban cho họ Ðấng Công Chính, 

để cứu giúp họ và chúng ta sống an cư lạc nghiệp. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 3,12-42 

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu yêu thương nhau, nhứt là 

sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, để khỏi bị khiển trách trong ngày 

Chúa quang lâm. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 21,25-28.34-36 

Tin Mừng hôm nay thuật lại những việc lạ sẽ xảy ra trong ngày 

tận thế. Ngày đó sẽ đến thình lình, nên mỗi người phải lo chừa bỏ 

tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để cứu thoát. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy chúng ta tỉnh thức cầu nguyện để đón Chúa đến cứu 

rỗi. Trong niềm khao khát chờ đợi Chúa, chúng ta tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội Thánh lãnh sứ mạng thánh hóa dân Chúa bằng các Bí 

Tích và lời Cầu Nguyện. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh 

biết dùng các phương thế Chúa ban mà thánh hóa nhân loại. 

2. Loài người đang sống trong hận thù bạo lực, trong kỳ thị 

chủng tộc và tôn giáo, gây ra bao cảnh chết chóc đau thương. Xin 

cho mọi người đối xử với nhau trong bác ái yêu thương như thánh 

Phaolô khuyên bảo. 

3. Nhiều người đang đắm chìm trong tửu sắc, đa mang sự đời, 

không lo gì ngày sau. Xin cho họ được thức tỉnh, cải thiện đời sống, 

để xứng đáng đón Chúa đến cứu rỗi. 

4. Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta bất thần như chiếc lưới chụp 

xuống đầu chúng ta. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta tỉnh thức 

làm lành lánh dữ và cầu nguyện luôn. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong đợi Chúa đến cứu 

thoát chúng con. Xin cho chúng con biết lo cải thiện đời sống, tỉnh 

thức cầu nguyện hằng ngày. 
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Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A 

Hãy Dọn Ðường Cho Chúa 

(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta trông đợi 

Chúa đến cứu rỗi. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa sẽ đem bình 

an hạnh phúc đến cho chúng ta. Chúng ta phải lo dọn sẵn đường cho 

Chúa đến, bằng cách ăn năn sám hối tội lỗi, thanh luyện tâm hồn. 

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng Thánh Lễ. Xin cho 

chúng ta biết lo sửa đổi đời sống tốt đẹp, dọn đường cho Chúa đem 

bình an hạnh phúc đến cho chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 11,1-10 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ 

đến. Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh 

vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống thuận hòa hạnh phúc. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 15,4-9 

Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với 

nhau, thương yêu phục vụ nhau, để làm sáng danh Chúa và để được 

Chúa thương cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3,1-12 

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi 

mọi người sám hối tội lỗi và làm việc lành, để dọn đường cho Chúa, 

vì Người đã đến gần rồi. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để dọn 

đường cho Chúa. Trong niềm thống hối ăn năn, chúng ta khẩn 

khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh hằng ngày tiếp lời Thánh Gioan, kêu gọi con cái 

mình sám hối tội lỗi và làm việc lành để dọn sẵn đường cho Chúa 

đến. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội 

Thánh mời gọi. 

2. Nhiều người ngày nay đang trầm luân trong bùn nhơ tội lỗi, 

trong số đó có cả chúng ta. Xin cho chúng ta và mọi người biết cải 

thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu vớt chúng ta. 

3. Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế đến đem bình an hạnh 

phúc cho mọi người. Xin Chúa mau đến cứu giúp vì chúng ta lầm 

than khốn khổ. 

4. Thánh Gioan khuyên bảo chúng ta làm lành lánh tội, dọn 

đường cho Chúa đến cứu rỗi. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm 

theo lời thánh nhân kêu gọi. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con sám hối tội lỗi 

và làm việc lành hằng ngày, nhứt là trong Mùa Vọng nầy, để dọn 

đường cho Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con. 
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Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B 

Ta Sai Sứ Giả Ði Trước Dọn Ðường 

(Is 40,1-5.9.11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta mong chờ 

Chúa đến cứu rỗi chúng ta. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa đến cứu rỗi 

mọi người. Người muốn toàn thể nhân loại nhờ Người mà được 

sống. Nhưng con người có được hưởng ơn đó hay không là tùy họ 

có lo dọn đường cho Chúa, bằng cách sửa đổi đời sống tốt đẹp hay 

không. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám 

hối tội lỗi, cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi 

chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 40,1.9-11 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa sẽ đến cứu 

dân Người, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và 

Người sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Pr 3,8-14 

Thánh Phêrô khẳng định Chúa sẽ đến cứu mọi người như Lời 

Chúa hứa, nhưng người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải 

thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người. Ðó là nội dung đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,1-8 

Tin Mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền Hô được Chúa 

sai di trước dọn đường cho Chúa đến. Ðể chu toàn sứ mạng đó, 

thánh nhân sống khắc khổ, đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn 

sám hối để đón rước Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa sẽ đến cứu mọi người khỏi lầm than khốn khổ. Trong 

niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dọn đường cho Chúa đến 

cứu rỗi mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn 

nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và việc bác ái hằng 

ngày. 

2. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Chúa 

cũng sai chúng ta làm sứ giả dọn đường cho Chúa. Xin cho chúng ta 

chăm lo cầu nguyện, sống hy sinh bác ái, dọn đường cho Chúa đến 

với anh chị em chúng ta. 

3. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm. Xin cho mọi ngưòi luôn tỉnh 

thức hãm mình lánh tội, để sẵn sàng đón Chúa đến cứu rỗi. 

4. Muốn dọn đường cho Chúa, phải sửa lối thẳng cho Người đi. 

Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta, kiên tâm chừa bỏ tội lỗi, lấp 

đầy đời sống bằng việc đạo đức hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa muốn cứu mọi người 

được sống. Xin cho chúng con nhiệt tâm lo dọn đường cho Chúa 

đến. 
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Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C 

Mọi Người Sẽ Thấy Ơn Cứu Ðộ 

(Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta mong chờ 

Chúa đến cứu rỗi chúng ta. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa đến ban ơn lành 

phần xác, cứu rỗi linh hồn, mỗi người phải cải thiện đời sống, gia 

tăng việc bác ái, cố gắng thanh sạch, dọn đường sửa lối cho Chúa 

đến. 

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng thánh lễ. Xin cho 

chúng ta tích cực dọn đường cho Chúa đến cứu chúng ta và mọi 

người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Br 5,1-9 

Dân Chúa bị lưu đày khổ sở nay được Chúa đưa về trong danh 

dự và vinh quang. Ðó là hình ảnh loài người sẽ được cứu vớt khi 

Chúa đến, và là ý nghĩa của bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 1,4-6.8-11 

Thánh Phaolô khen các tín hữu đã góp phần rao giảng Tin 

Mừng. Ngài khuyên họ và chúng ta tích cực sống bác ái, để được 

cứu độ trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Ðó là nội dung đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 3,1-6 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Thiên Chúa sai thánh Gioan Tiền 

Hô đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông vâng lời Chúa đi khắp 

nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để lãnh nhận ơn cứu rỗi. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương đến cứu rỗi hồn xác chúng ta. trong niềm hân 

hoan chờ đón Chúa, chúng ta khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh tiếp tục sứ mạng Chúa giao cho thánh Gioan Tiền 

Hô dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi mọi người. Xin cho các thành 

phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và 

việc bác ái hằng ngày. 

2. Thánh Gioan kêu gọi mọi người chịu phép rửa sám hối là 

chừa bỏ tội lỗi, cải thiện đời sống. Xin cho mọi người nhiệt tâm 

thực hành việc sám hối hằng ngày. 

3. Nhiều Kitô hữu ngày nay mất ý thức tội lỗi, coi thường lỗi 

lầm. Xin Chúa thương soi sáng cho họ biết việc lành phải làm điều 

dữ phải lánh. 

4. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu thực thi bác ái và sống Lời 

Chúa để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho cộng đoàn chúng ta tích 

cực thi hành hằng ngày, đặc biệt trong Mùa Vọng này. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con sám hối tội lỗi, 

thực thi công bình bác ái theo lời Thánh Gioan mời gọi, để dọn 

đường cho Con Chúa đến cứu độ chúng con. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A 

Thầy Có Phải Là Ðấng Phải Ðến Không? 

(Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Chúng ta vui mừng vì gần 

ngày Chúa đến cứu rỗi chúng ta. 

Thật sự Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến cách đây hơn 2,000 năm 

khi sinh xuống làm người tại Bêlem. Nhưng cho đến nay, vẫn còn 

nhiều người chưa nhận ra được Chúa. Chính vì thế, mỗi năm khi 

đến Mùa Vọng, Hội Thánh thôi thúc chúng ta dọn đường cho Chúa 

đến với chúng ta và tất cả mọi người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lo dọn 

đường cho Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và anh chị em chúng 

ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 35,1-6.10 

Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan phấn khởi, vì Chúa 

sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác. Ðó là ý nghĩa 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 5,7-10 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân 

Chúa chớ chán nản, một hãy kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông 

kiên tâm mong chờ đất trổ sinh bông trái. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 11,2-11 

Thánh Gioan Tiền Hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là 

Ðấng Cứu Thế muôn dân đang đợi không. Chúa lấy việc làm của 

Người minh chứng Người là Ðấng Cứu Thế. Ðó là Người trả lời 

cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin Mừng hôm 

nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa sắp đến cứu độ chúng ta, chúng ta hân hoan đón rước 

Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem 

nguồn an vui đích thực đến cho mọi người. Xin cho lời rao giảng 

của Hội Thánh được nhiều người chấp nhận. 

2. Ơn cứu độ của Chúa là giải thoát con người khỏi lầm than 

khốn khổ phần hồn phần xác. Xin cho mọi người thành tâm sám hối 

tội lỗi và kiên tâm bền chí chờ đợi Chúa đến. 

3. Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng cứu độ duy nhất của 

loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được hưởng nhờ 

ơn cứu độ. 

4. Chúa Giêsu nhìn nhận thánh Gioan Tiền Hô là cao trọng hơn 

hết, vì thánh nhân đã hy sinh dọn đường cho Chúa. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết hy sinh dọn đường cho Chúa đến cứu độ mọi 

người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng Cứu 

Ðộ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người biết tin kính Chúa, 

để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B 

Chúa Cứu Thế Ở Giữa Anh Em 

(Is 61,1-2.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 3 Mùa Vọng. Chúng ta hân hoan chờ 

đón Chúa vì Người sắp đến cứu rỗi chúng ta. 

Thực sự Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến hơn 2,000 năm nay, khi 

sinh xuống làm người tại Bêlem. Nhưng Người chưa đến được trong 

tâm hồn mọi người, nên hằng năm trong Mùa Vọng, chúng ta lo 

chừa bỏ tội lỗi, cải thiện tâm hồn, dọn sẵn đường cho Chúa đến. 

Với tâm tình đó, chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin Chúa 

đến trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 61,1-12.10-11 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế 

được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn khốn 

khổ, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 5,16-24 

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của ngài và chúng ta vui 

mừng cầu nguyện luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo, làm lành 

lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa đến. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Gioan Tẩy Giả làm chứng 

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Ánh Sáng muôn dân. Chúa Cứu 

Thế cao trọng hơn ông. Người đã đến ở giữa mọi người, mà nhiều 

người không nhận biết. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thánh Phaolô bảo chúng ta vui mừng và cầu nguyện luôn, vì 

Chúa sắp đến cứu độ chúng ta. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, 

chúng ta hiệp nhau khẩn nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa cho 

nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ 

mạng, bằng lời cầu nguyện và bằng gương sáng đời sống hằng ngày. 

2. Chúa đã đến với loài người, nhưng nhiều người không tiếp 

nhận. Xin cho tất cả mọi người đều tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng 

Cứu Thế, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. 

3. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người nghe theo Thánh Thần 

làm lành lánh dữ. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm làm theo lời thánh 

nhân, để dọn đường cho Chúa đến. 

4. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đã 

được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm chứng cho Chúa. Xin cho 

cộng đoàn chúng ta luôn tận tâm hoàn thành sứ mạng. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. 

Xin cho chúng con luôn nhiệt tâm cầu nguyện, sống bác ái, và làm 

gương sáng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C 

Chúng Tôi Phải Làm Gì? 

(Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến 

cứu độ chúng ta. 

Thực sự Chúa đã đến hơn 2,000 năm rồi, khi Người sinh ra tại 

Bêlem, nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa và chưa 

thực sự với hết tâm hồn đón nhận Chúa. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hân hoan đón rước Chúa, 

bằng cách sông công bình bác ái, để Chúa đến trong tâm hồn chúng 

ta, và tâm hồn đồng bào đồng loại chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm 

thực thi công bình bác ái hằng ngày, nhứt là trong Mùa Vọng này, 

để dọn lòng đón rước Chúa đến cứu rỗi chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xp 3,14-18 

Qua bài đọc sau đây, ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa 

mừng vui lên, vì Chúa là vị Cứu Tinh đến giải thoát chúng ta khỏi 

mọi kẻ thù và mọi án phạt. Người lấy tình thương mà đổi mới mọi 

người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 4,4-7 

Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền hòa 

quảng đại và thành khẩn van xin, để Chúa đến đem bình an hạnh 

phúc cho mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 3,10-18 

Dân chúng khắp nơi tuôn đến chịu phép rửa sám hối... Và thánh 

Gioan dạy họ sống công bình bác ái, để dọn lòng đón rước Chúa 

đến cứu độ. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa sắp đem an vui hạnh phúc đến cho chúng ta. Chúng ta hân 

hoan chờ đón Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn khuyên mời con cái sống bác ái và tôn trọng 

công bình để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho mọi người biết 

vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy. 

2. Nhân loại đang đau khổ vì nạn người bóc lột người, bất công 

độc ác. Xin cho con người biết đối xử cách công bình nhân hậu với 

nhau. 

3. Có những người sống rất  ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin 

cho các Kitô hữu luôn biết giúp đỡ mọi người, để dọn sẵn đường 

cho Chúa đến. 

4. Thánh Phaolô dạy bảo hãy vui luôn trong Chúa. Xin cho 

cộng đoàn chúng ta biết tìm đến nguồn an vui đích thực là Ðức 

Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin cho chúng con biết nghe 

lời thánh Gioan Tiền Hô, hằng ngày sống công bình bác ái, để được 

Con Chúa đến cứu độ chúng con. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A 

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta 

(Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4, Chúa nhật sau cùng của Mùa Vọng, 

mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta. 

Lời Chúa hôm nay cho biết chỉ còn ít ngày nữa Chúa sẽ đến ở 

cùng chúng ta, chia sẻ thân phận hèn mọn với chúng ta, và dẫn 

chúng ta về cõi trời là quê hương thật của chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa đến ở cùng chúng ta, 

nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trên đường về Quê Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 7,10-14 

Bài đọc sau đây thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu 

chỉ để tin tưởng. Ðó là trinh nữ sẽ sinh con trai, dặt tên là 

Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 1,1-7 

Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các 

ngôn sứ đã báo trước. Người thuộc dòng dõi vua Ðavít và là Con 

Thiên Chúa tối cáo. Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của 

Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 1,18-24 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa sai thiên thần đến bảo 

Thánh Giuse rước Ðức Maria vợ mình về nhà, vì Bà mang thai bởi 

phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Ðấng cứu chuộc loài 

người, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Với lời "Xin Vâng" của Ðức Mẹ và sự vâng lời của Thánh 

Giuse, Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Chúng ta 

hoan hỉ đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp Chúa sinh ra trong tâm hồn mọi 

người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng 

bằng đời sống yêu thương bác ái hằng ngày. 

2. Nhân loại ngày nay đang đau khổ vì bạo lực hận thù. Xin 

Chúa đến ở cùng mọi người, cho con người sống hòa thuận thương 

yêu nhau. 

3. Chúa đến ở cùng chúng ta, cứu chúng ta khỏi lầm than tội 

lỗi. Xin cho chúng ta luôn sẵn sàng đón rước Chúa vào tâm hồn 

chúng ta. 

4. Thánh Giuse đã vâng lời Chúa rước Ðức Mẹ về nhà. Xin cho 

cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh cả, luôn vâng nghe và làm 

theo Lời Chúa dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương cho Con Chúa sinh ra làm 

người ở cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin 

theo Chúa và làm theo Lời Chúa dạy, để được sống muôn đời. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B 

Này Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa 

(2Sm 7,1.8-12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, mùa trông đợi 

Chúa đến. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Ngôi Hai Thiên 

Chúa đã giáng sinh làm người trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria, do 

quyền năng Chúa Thánh Thần, để Người ở cùng chúng ta, đồng 

hành với chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi lầm than khốn khổ, dẫn 

dắt chúng ta về Quê Trời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta dọn tâm hồn 

xứng đáng đón rước Chúa đến ở cùng chúng ta, cứu rỗi chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 7,1-5.8-12.14-16 

Bài đọc sau đây thuật lại vua Ðavít định xây đền thờ cho Chúa 

ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho 

triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua 

Ðavít. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 16,25-27 

Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được giữ kín, nay nhờ 

Ðức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà 

được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên Thần trruyền tin 

cho Ðức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng 

Chúa Thánh Thần. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã khiêm 

tốn vâng lời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Sau lời "Xin Vâng" của Ðức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã 

xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Chúng ta vui mừng cảm tạ 

Chúa và tha thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem Chúa Cứu Thế đến cho mọi 

người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng 

bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và việc bác ái hằng ngày. 

2. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận giúp Chúa cứu vớt những 

người lầm lạc tội lỗi. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chu toàn trách 

nhiệm bằng lời cầu nguyện, và gương sáng đời sống. 

3. Nhân loại đang đau khổ vì nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh. 

Xin Chúa thương đến với họ, cứu giúp họ thoát cảnh lầm than đau 

khổ. 

4. Nhờ Ðức Mẹ khiêm tốn vâng lời, Chúa Cứu Thế đã đến với 

nhân loại. Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn vâng lời theo 

gương Ðức Mẹ, để Chúa Cứu Thế đến với chúng ta và mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhờ cung lòng trinh sạch của 

Mẹ Maria mà xuống thế làm người cứu chuộc chúng con. Xin cho 

chúng con luôn giữ mình sạch tội, để xứng đáng đón rước Chúa đến 

với chúng con. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C 

Thiên Chúa Viếng Thăm Dân Người 

(Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Chúa nhật cuối cùng trong 

những ngày chúng ta đợi chờ Chúa đến cứu độ chúng ta. 

Lời Chúa hôm nay loan báo Chúa sẽ đến với chúng ta, đem 

bình an hạnh phúc cho chúng ta, hiến thân đền tội chúng ta, nếu 

chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Người như Mẹ Maria. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta thành tâm 

thống hối tội lỗi, chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa đến cùng chúng 

ta, và anh chị em đồng bào đồng loại chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Mk 5,2-5 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Mikha ca ngợi Bêlem là một 

làng bé nhỏ mà đã trở nên cao trọng, vì là nơi Ðấng Cứu Thế sinh 

ra, đem bình an hạnh phúc cho nhân loại. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,4-10 

Thánh Phaolô cho biết Thiên Chúa không thích hy lễ và lễ toàn 

thiêu, nên Chúa Giêsu đến thực thi ý Người, hiến thân chuộc tội loài 

người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,39-45 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi cưu mang Chúa Giêsu, 

Ðức Maria vội vả đem Chúa đến cho gia đình bà Ysave, và bà đã ca 

tụng Mẹ được phước làm Mẹ Thiên Chúa nhờ tin Lời Thiên Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Ðức Mẹ mang Chúa cứu thế đến cho gia đình bà Ysave và gia 

đình chúng ta. Chúng ta hân hoan đón rước Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng đem Chúa Cứu Thế đến 

cho gia đình nhân loại. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng 

bằng lời rao giảng, và việc bác ái hằng ngày. 

2. Chúng ta là con cái Chúa, Chúa cũng nhờ chúng ta mang 

Chúa đến cho anh chị em chúng ta. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm 

hoàn thành bổn phận, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương 

sáng đời sống. 

3. Nhiều người ngày nay noi gương Ðức Mẹ, đem tình thương 

Chúa đến cho mọi người. Xin cho họ luôn can đảm vượt qua mọi 

khó khăn trở ngại, hy sinh phục vụ người nghèo khổ bất hạnh. 

4. Ðức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa vì đã tin vào Lời Chúa. 

Xin cho cộng đoàn chúng ta noi gương Mẹ: tin Chúa thờ Chúa hết 

lòng, để được hưởng nhờ ơn cứu độ. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Mẹ Maria mang đến gia 

đình bà Ysave. Xin Chúa cũng thương đến với gia đình chúng con, 

đem ơn cứu rỗi cho chúng con. 
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Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ Ðêm) 

Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh 

(Is 9,2-4.6-7' Tt 2,11-14; Lc 2,1-14) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Sau những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế 

giáng sinh cho chúng ta. người sinh ra nghèo khó trong máng cỏ, 

nhưng chính Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa 

làm người cứu độ chúng ta. Ðây là Hồng Ân Cao Cả Thiên Chúa 

tặng ban cho nhân loại. 

Ðây là Tin Mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho 

những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác. 

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mở rộng 

tâm hồn, đón rước Chúa Cứu Thế đến cứu giúp hồn xác chúng ta và 

mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc I: Is 9,2-4.6-7 

Bài đọc sau đây cho thấy dân Chúa đang sống nô lệ lầm than, 

được Ngôn sứ Isaia loan báo Thiên Chúa cho Con của Người đến 

giải phóng, ban bình an sung túc cho họ. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Tt 2,11-15 

Thánh Phaolô cho biết: Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho 

chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, 

thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người, để chuyên cần làm 

việc thiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thơ sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,1-14 

Tin Mừng hôm nay thuật lại thánh Giuse và Ðức Mẹ phải về 

Bêlem khai dân số; ở đó Ðức Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang lừa 

máng cỏ nghèo hèn, nhưng có cả một đạo binh thiên quốc ca mừng 

Chúa Hài Nhi. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

Vì thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm 

người cứu rỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Chúa là Thiên Chúa cao cả mà sinh ra nghèo khó vì yêu 

thương chúng ta. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn sống tinh 

thần nghèo khó, để có thể đem Chúa đến cho mọi người. 

2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho 

con người. Xin cho mọi người thành tâm cộng tác với Chúa, xóa bỏ 

bạo lực hận thù trên thế giới. 

3. Chúa Giáng Sinh làm người, hiến thân chuộc tội mọi người. 

Xin cho chúng ta thật lòng sám hối tội lỗi, để được hưởng nhờ ơn 

cứu rỗi. 

4. Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng ta. Xin cho cộng 

đoàn giáo xứ chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa: luôn sống 

hiếu thảo với Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa giáng sinh làm người vì thương 

chúng con và để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con và mọi 

người mở rộng tâm hồn đón rước Chúa. 
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Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ Ban Ngày) 

Ngôi Lời Ðã Làm Người ở Giữa Chúng Ta 

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng 

Ngôi Lời là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự 

sống an bình và chân lý cho loài người. 

Ngôi Lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Người đã đến ở 

giữa loài người, nhưng nhiều kẻ không tin nhận Người. Ai tin nhận 

Người thì được làm con Thiên Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và mọi 

người thành tâm tin nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa, và là Ðấng Cứu 

Chuộc chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 52,7-10 

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an 

hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại. Ðó là ý nghĩa bài đọc 

su đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 1,1-6 

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là 

Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người 

mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,1-18 

Qua Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là 

Ngôi Lời và là Thiên Chúa. Người tạo thành vạn vật. Người nhập 

thể cứu độ loài người. Người là ánh sáng và là sự sống. Ai tin nhận 

Người thì được làm Con Thiên Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương ban cho Con Một là Ngôi Lời làm người cứu độ 

chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể cứu độ nhân loại. Xin cho 

Hội Thánh biết dùng Lời Chúa làm phương thế cứu rỗi mọi người. 

2. Muốn được cứu rỗi, phải tin nhận Ngôi Lời là Ðấng Cứu 

Thế. Xin cho mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời Thiên Chúa 

sai đến. 

3. Nhiều người hiện nay tin vào tiền của vật chất và tà thần hơn 

tin Chúa. Xin cho họ nhận biết chỉ có Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ 

duy nhất của loài người. 

4. Thánh Gioan Tiền Hô trọn đời làm chứng cho Ngôi Lời nhập 

thể. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, dùng 

lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa thương ban Ngôi Lời 

Nhập Thể cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính 

Người, để được làm con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp Chúa 

hứa ban. 
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Lễ Thánh Gia Thất Năm A 

Thánh Gia Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình 

(Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, kính nhớ gia đình thánh thiện 

Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu các gia đình 

Công Giáo. 

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gia Thất đã nêu 

gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, 

nhất là gương thương yêu tha thứ nhau. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho gia đình chúng ta 

nhiệt thành noi gương Thánh Gia Thất, nhất là gương thương yêu 

tha thứ nhau. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17 

Ðoạn sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu 

thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, 

được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu 

nguyện. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21 

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân 

hậu, khiêm tốn, thuận hòa, nhất là thương yêu tha thứ cho nhau. Ðó 

là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 2,13-15.19-23 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Thánh Giuse thương lo cho gia 

đình, đang đêm đem Hài Nhi và Mẹ Maria trốn sang Ai Cập, vì vua 

Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, đúng như lời Chúa báo trước qua miệng 

các ngôn sứ. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thánh Gia Thất nêu gương mọi nhân đức cho các gia đình 

Công Giáo. Chúng ta quyết noi gương và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia 

đình. Xin cho gia đình Công Giáo biết vâng nghe và làm theo giáo 

huấn của Hội Thánh, nhất là thương yêu tha thứ nhau, để được bình 

an hạnh phúc. 

2. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội đang bị lung lay tan 

vỡ. Xin Thánh Gia thương giúp họ vượt qua cơn thử thách gian nan, 

bằng cách yêu thương tha thứ nhau. 

3. Giáo dục gia đình bảo đảm cho tương lai con cái. Xin cho 

cac bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân 

cách, để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa. 

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những 

người làm con trong các gia đình của cộng đoàn chúng ta luôn làm 

theo Lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha tội và ban nhiều ơn 

lành hồn xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức 

cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương, nhất là 

gương thương yêu tha thứ nhau, để được sống bình an hạnh phúc. 
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Lễ Thánh Gia Thất Năm B 

Thánh Gia Thất Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình 

(Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Lc 22,22-42) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay lễ Thánh Gia Thất, mừng kính gia đình thánh thiện 

Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu mọi gia đình 

công giáo. 

Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc 

sống hạnh phúc gia đình, nhứt là đức thờ phượng Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức gia 

đình chúng ta, siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa theo gương 

Thánh Gia Thất. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17 

Sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với 

cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được ban 

cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời khi cầu nguyện. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21 

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân 

hậu, khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại thương yêu tha thứ nhau, nhứt là 

sốt sắng thờ phượng Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,22-40 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Ðức Mẹ và Thánh Giuse dâng 

Chúa Giêsu trong đền thánh để nêu gương đức thờ phượng cho các 

gia đình. Dịp nầy, ông Simêông và bà Anna đã nhận biết Chúa 

Giêsu là Chúa Cứu Thế. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

Thánh Gia Thất nêu gương mọi nhân đức cho các gia đình 

Công Giáo. Chúng ta quyết noi gương và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia 

đình. Xin cho các gia đình Công Giáo biết vâng nghe và làm theo 

giáo huấn của Hội Thánh, nhứt là sốt sắng thờ phượng Chúa để 

được bình an hạnh phúc. 

2. Gia đình là nền tảng xã hội và giáo hội, đang bị nhiều cám dỗ 

làm lung lay tan vỡ. Xin Thánh Gia thương giúp họ vượt qua cơn 

thử thách gian nan, bằng cách siêng năng sốt sắng thờ phượng 

Chúa. 

3. Giáo dục gia đình bảo đảm cho tương lai con cái. Xin cho 

các bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân 

cách, để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa. 

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những 

người làm con trong các gia đình của cộng đoàn chúng ta luôn làm 

theo lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha tội, và ban cho nhiều 

ơn lành hồn xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức 

cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương, nhất là 

gương sốt sắng thờ phượng Chúa, để được sống bình an hạnh phúc. 
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Lễ Thánh Gia Thất Năm C 

Thánh Gia Thất Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình 

(Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, mừng kính gia đình thánh thiện 

Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu mọi gia đình 

Công Giáo. 

Thánh Gia đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống 

hạnh phúc gia đình, đặc biệt đức "vâng lời" và vâng lời Chúa trên 

hết, theo gương Chúa Giêsu vâng lời Cha trên trời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức 

gia đình chúng ta nhiệt thành noi gương Thánh Gia, nhất là gương 

vâng lời Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17 

Ðoạn sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu 

thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, 

được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu 

nguyện. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21 

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân 

hậu, khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ nhau, nhất là vâng 

lời, và vâng lời Chúa trên hết. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,41-52 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh 

Giuse đi dự lễ ở Ðền Thờ, và sau lễ Chúa Giêsu ở lại mà ông bà 

không biết. Khi ông bà tìm gặp Người trong Ðền Thờ thì Người nói: 

con có bổn phận phải vâng lời Cha của con trên trời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình 

Công Giáo. Chúng ta quyết tâm noi gương và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia 

đình. Xin cho các gia đình công giáo biết vâng nghe và làm theo 

giáo huấn của Hội Thánh, nhất là vâng Lời Chúa trên hết, để được 

bình an hạnh phúc. 

2. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội đang bị lung lay tan 

vỡ. Xin cho các gia đình vượt qua được mọi thử thách gian nan, 

bằng cách vâng lời Chúa trên hết. 

3. Giáo dục gia đình là nền tảng cấp thiết hơn hết. Xin cho các 

bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách, 

để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa. 

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những 

người làm con trong các gia đình cộng đoàn chúng ta luôn làm theo 

Lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, và ban nhiều ơn 

lành hồn xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức 

cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng ta biết noi gương, nhất là 

gương vâng lời Chúa, để được sống bình an hạnh phúc. 
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Lễ Hiển Linh 

(chung cho các Năm A, B, C) 

Chúa Giêsu Là Ánh Sáng Muôn Dân 

(Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay lễ Hiển Linh, mừng ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho 

ba nhà chiêm tinh, là đại diện lương dân được nhận biết Chúa là 

Ðấng Cứu Ðộ muôn dân, là Ánh Sáng soi mọi tâm hồn. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa muốn cứu độ mọi 

người. Chúa cho Con Một Người xuống thế để nên Ánh Sáng dẫn 

đưa mọi người vào Vương Quốc của Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tỏ mình ra 

cho những người chưa biết Chúa, và cho chúng ta trở nên ánh sao 

dẫn đưa anh chị em chúng ta đến Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh 

Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. 

Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là 

Ánh Sáng ngự giữa họ. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 3,2-3.5-6 

Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến 

cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để được thừa hưởng gia 

nghiệp với người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 2,1-12 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà 

chiêm tinh là đại diện dân ngoại nhìn biết thờ lạy Người, để chứng 

thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

Chúa thương đến cứu độ mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ 

Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa đã dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm 

tinh đến thờ lạy Chúa. Xin cho các thành phần Hội Thánh nên ánh 

sáng soi cho mọ người nhìn biết Chúa. 

2. Chúa đến cứu độ mọi người, nhưng nhiều người chưa nhìn 

biết Chúa. Xin Chúa thương soi sáng hướng dẫn họ đến với Chúa. 

3. Chúa đến giải thoát con người khỏi lầm than đau khổ. Xin 

Chúa thương nâng đỡ những người sầu khổ vì hận thù, bạo lực, 

nghèo đói, bệnh tật. 

4. Chúng ta là tín hữu Chúa. Chúa nhờ chúng ta dẫn đường cho 

mọi người đến với Chúa. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta quảng 

đại giúp Chúa, bằng việc bác ái và gương sáng hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu độ mọi người. Xin cho 

toàn thể nhân loại nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để 

được sống muôn đời. 
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Thứ Tư Lễ Tro 

Hãy Ăn Năn Sám Hối Và Làm Việc Lành 

(Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay, mùa chúng ta 

sám hối tội lỗi, nhiệt thành cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được nên 

người mới, được sống lại với Chúa Kitô. 

Việc xức tro nhắc chúng ta là con người mỏng dòn yếu đuối có 

ngày phải chết. Cần chuẩn bị cho cái chết đó, để được hưởng phúc 

muôn đời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống mùa 

chay sốt sắng, bằng cách gia tăng cầu nguyện, hy sinh bố thí hằng 

ngày. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 2,12-18 

Dân Chúa đã phạm tội nên bị Chúa phạt mất mùa đói khát. 

Ngôn sứ Gioen kêu gọi họ ăn năn sám hối, thật lòng trở về với 

Chúa, để được Chúa nhân từ tha thứ. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cr 5,20-6,2 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sám 

hối là làm hòa lại với Chúa. Vì khi phạm tội, con người đã cắt đứt 

liên hệ với Chúa. Và Mùa Chay là mùa sám hối, mùa cứu độ. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,1-18 

Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện, ăn chay bố 

thí, để đền tội, nhưng cần làm ba việc lành đó vì lòng mến Chúa yêu 

người, chứ không vì mong được người đời khen ngợi. Ðó là nội 

dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, mùa thanh luyện tâm hồn. Với 

tâm tình sám hối chân thành, chúng ta tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh gồm người lành kẻ dữ. Xin cho người lành biết hy 

sinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn, để Hội Thánh được tinh tuyền 

thánh thiện, nên nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người. 

2. Mùa Chay nhắc nhở con người mỏng dòn yếu đuối, nay còn 

mai mất, cần chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để cùng được sống lại 

vinh hiển với Người. 

3. Mùa Chay là mùa sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống. Xin cho 

những người rối rắm, những kẻ tội lỗi hoặc đã lìa bỏ Chúa được 

sớm quay về với Chúa. 

4. Mùa chay là mùa gia tăng cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Xin 

cho cộng đoàn chúng ta biết làm các việc lành đó vì lòng mến Chúa 

yêu người, để lập công đền tội. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con trong Mùa Chay 

gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, chết cho tội lỗi, để được sống 

lại với Chúa. Xin thương ban ơn giúp sức chúng con. 
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Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A 

Hãy Chọn Chúa 

(St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19: Mt 4,1-11) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia 

tăng ăn chay cầu nguyện bố thí, để được sống lại với Chúa. 

Lời Chúa hôm nay cho biết: Con người ai cũng bị thử thách 

cám dỗ. Adong Eva tổ tiên chúng ta đã sa ngã. Chúng ta cũng nhiều 

lần lầm lỗi, chỉ có Chúa Giêsu biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa 

Cha nên đã chiến thắng các chước cám dỗ. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi 

gương Chúa Giêsu: Luôn vâng phục Thiên Chúa để thắng các chước 

cám dỗ thử thách. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 2,7-9.3,1-7 

Sau khi được Chúa dựng nên, Adong Eva sống rất hạnh phúc. 

Nhưng ông bà đã nghe lời ma quỷ phạm tội kiêu ngạo, nên bị Chúa 

phạt khốn khổ, gây hậu quả thảm khốc cho loài người, đó là ý nghĩa 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,12.17-19 

Thánh Phaolô xác quyết: Do Adong Eva kiêu ngạo làm theo ý 

riêng mà loài người bị phạt. Nhưng nhờ Chúa Giêsu vâng lời làm 

theo ý Chúa Cha mà mọi người được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn 

thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,1-11 

Tin Mừng hôm nay thuật lại trước khi đi giảng đạo, Chúa Giêsu 

ăn chay và chịu ma quỷ cám dỗ. Nhờ vâng thánh ý Chúa Cha, 

Người đã chiến thắng vẻ vang. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ nhờ vâng theo thánh ý Chúa 

Cha. Chúng ta quyết noi theo gương Người và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người tuân hành thánh ý 

Chúa để được cứu rỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn 

dùng lời giáo huấn và gương sáng chu toàn sứ mạng Chúa giao. 

2. Con người ngày nay sống giữa các thứ cạm bẫy của tiền của, 

thú vui, danh vọng. Xin cho mọi người biết noi gương Chúa Giêsu, 

chọn Thiên Chúa hơn chọn giàu sang vui sướng ở đời. 

3. Tổ tiên chúng ta kiêu ngạo cậy sức mình nên sa ngã phạm 

tội. Xin cho các Kitô hữu biết sống khiêm nhường, luôn trông cậy 

Chúa, để thắng được các chước cám dỗ. 

4. Chúa Giêsu nhờ cậy dựa vào Chúa Cha mà chiến thắng ma 

quỷ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa, để sống 

xứng đáng làm con cái Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Xin 

cứu chúng con cho khỏi sự dữ, cho chúng con siêng năng cầu 

nguyện ăn chay bố thí hằng ngày. 
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Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B 

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng 

(St 9,8-15; Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội 

lỗi, nhiệt tâm cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để dọn tâm hồn mừng 

Chúa sống lại và để được cùng sống lại với Chúa. 

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: Chúng ta đã được 

sống lại làm con Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng con người 

chúng ta yếu đuối, phải chịu nhiều cám dỗ thử thách, cần phải nhờ 

Chúa nâng đỡ cứu giúp. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng 

ta luôn chiến thắng tội lỗi nhờ tin vào Chúa Kitô. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 9,8-15 

Bài đọc sau đây cho thấy Chúa hối tiếc vì đã cho lụt hồng thủy 

huỷ diệt kẻ tội lỗi, vì Chúa thương muốn cứu họ chứ không muốn 

phạt, nên Chúa lập giao ước với ông Noe không cho lụt tàn phá nữa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pr 3,18-22 

Lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình 

ông Noe. Ðó là hình ảnh Bí Tích Rửa Tội Chúa Giêsu lập, để xóa 

tội loài người và là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,12-15 

Tin Mừng hôm nay thuật lại sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu 

được Thánh Thần đưa vào hoang địa ăn chay cầu nguyện. Nhờ đó 

Người đã thắng ma quỷ và bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng, kêu gọi 

mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu nhờ ăn chay cầu nguyện mà chiến thắng ma quỷ. 

Chúng ta quyết noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh luôn mời gọi con cái ăn chay, cầu nguyện và tin 

vào Chúa để được cứu rỗi. Xin cho mọi người sẵn sàng vâng nghe 

và làm theo lời Hội Thánh dạy. 

2. Gia đình ông Noe được cứu sống nhờ nước. Xin cho những 

người chưa biết Chúa được nhìn biết Chúa và lãnh nhận Bí Tích 

Thánh Tẩy, để được sống muôn đời. 

3. Chúa thương muốn cứu kẻ tội lỗi, chứ không muốn phạt. Xin 

cho những người tội lỗi sám hối quay về với Chúa, để được hưởng 

nhờ on cứu rỗi của Chúa. 

4. Chúa đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và đã chiến thắng 

ma quỷ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa: 

ăn chay cầu nguyện bố thí hằng ngày, nhứt là trong mùa Chay thánh 

nầy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi mọi người sám hốn tội 

lỗi và tin Chúa để được cứu rỗi, Xin cho chúng con vâng nghe và 

thực hành Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C 

Hãy Tin Thờ Thiên Chúa 

(Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta thành tâm 

sám hối tội lỗi, siêng năng cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để được 

sống lại với Chúa Kitô. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu nhờ vâng 

phục Chúa Cha và làm theo Lời Kinh Thánh mà đã chiến thắng ma 

quỷ. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi 

gương Chúa Giêsu, luôn tin tưởng Chúa Cha và lời Kinh Thánh, để 

thắng các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 26,4-10 

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen bảo dâng chúng dâng hoa 

trái đầu mùa lên Chúa, để tỏ lòng tôn kính Chúa đã cứu họ khỏi nô 

lệ Ai Cập, cho họ thành một dân vĩ đại và ban cho họ đất đai phì 

nhiêu. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 10,8-13 

Thánh Phaolô bảo: Ai tin Chúa Giêsu và làm theo Lời Người 

dạy thì được cứu độ. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 4,1-13 

Tin Mừng hôm nay thuật lại sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu 

được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện và chịu 

ma quỷ cám dỗ. Và nhờ vâng theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha, 

Người đã chiến thắng vẻ vang. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Ðể chiến thắng ma quỷ, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 

đêm ngày, và tin theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha. Chúng ta quyết 

noi gương Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời 

Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh tận tình giúp cho các 

tín hữu học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày. 

2. Nhiều người ngày nay chỉ lo thỏa mãn xác thịt, ăn sướng mặc 

đẹp. Xin cho họ biết kềm hãm xác thịt để bồi dưỡng tinh thần bằng 

Lời Chúa trong Kinh Thánh. 

3. Ðể bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu 

nguyện 40 đêm ngày. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm cầu nguyện 

ăn chay bố thí, để có thể làm chứng cho Chúa. 

4. Nhờ tin lời Kinh Thánh và vâng theo thánh ý Chúa Cha mà 

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Xin cho cộng đoàn chúng ta 

biết noi gương Chúa, để thắng được các chước cám dỗ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để được 

Chúa cứu độ. Xin cho chúng con hết lòng sám hối tội lỗi, gia tăng 

cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được Chúa cứu rỗi chúng con. 
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Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A 

Theo Chúa Ðến Núi Tabor 

(St 12, 1-4; 2Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, là mùa chúng ta sám hối 

tội lỗi, gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, để được sống lại vinh 

hiển với Chúa Kitô. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu 

trên đường khổ nạn, để cùng Người tiến đến vinh quang. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn sẵn sàng 

vác thánh giá theo Chúa, để cùng được biến hình sáng láng như 

Người. Vì có hy sinh chịu chết, mới có sống lại vinh hiển hạnh 

phúc. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 12, 1-4 

Trong bài đọc sau đây, Chúa bảo ông Abraham rời bỏ nơi an 

nhàn tại quê hương, đi đến nơi Chúa chỉ, để Chúa chúc phúc, ban 

cho ông một dòng dõi đông đúc. Và ông đã tin tưởng vâng lời ra đi. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 1, 8-10 

Thánh Phaolô bảo các tín hữu hãy hy sinh chịu khó loan báo 

Tin Mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu, Ðấng đã tiêu diệt sự chết đem lại 

nguồn sống bất diệt cho mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 17, 1-9 

Tin Mừng hôm nay nhắc lại biến cố Chúa biến hình sáng láng 

trên núi trước ba Tông Ðồ, để cho các ông hiểu: Chúa phải chết đau 

khổ mới sống lại vinh quang. Ai muốn theo Người phải vác thánh 

giá theo Người. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu biến hình sáng láng để các tông đồ và chúng ta 

chấp nhận thập giá. Chúng ta quyết tâm vác thánh giá theo Chúa và 

khẩn thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Kitô chịu chết và 

sống lại cứu chuộc loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận 

Chúa Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của nhân loại. 

2. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết mới sống lại vinh quang. 

Xin cho các Kitô hữu chết cho tội lỗi, để được sống lại hưởng phúc 

với Chúa. 

3. Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy chúng ta vác thánh 

giá theo Chúa. Xin cho chúng ta hằng ngày sẵn lòng chịu gian nan 

khốn khó vì Chúa. 

4. Chúa Cha đã công nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu và dạy 

chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta 

luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy, nhứt là trong mùa 

chay thánh nầy. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa Giêsu đã biến hình sáng láng để dạy 

cho các tông đồ và chúng con biết: Người phải chết đau khổ mới 

sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết chết cho tội lỗi, để 

được sống lại vinh hiển với Người. 
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Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B 

Theo Chúa Chịu Chết Ðể Ðược Sống 

(St 22,2-9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, mùa chúng ta sốt sắng cầu 

nguyện ăn chay bố thí, để sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo sát Chúa 

Giêsu hơn, cùng vác khổ giá và chịu tử nạn với Người, để được 

cùng Người sống lại sáng láng vinh quang. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn lòng 

vác thánh giá theo Chúa, chết cho tội lỗi và mọi tính xấu, để được 

trở nên người mới, nhứt là được trở nên giống Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 22,2-9.10-13.15-18 

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa bảo ông Ápraham sát tế Isaác là 

con duy nhất của ông: Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa nên 

được Chúa thưởng. 

Isaác là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31-34 

Thánh Phaolô minh chứng Chúa thương chúng ta, đến nỗi ban 

Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho 

chúng ta là kẻ tội lỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,2-10 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến hình sáng láng để 

cho các tông đồ biết: Người biến hình sáng láng làm sao, thì khi 

chịu chết khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy cho chúng ta biết: có 

chết đau khổ mới sống lại vinh hiển. Chúng ta đồng thanh cảm tạ 

Chúa và tha thiết cầu xin. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng cho loài người 

biết: phải chịu tử nạn mới tiến tới phục sinh. Xin cho mọi người 

chấp nhận đi theo đường lối đó của Chúa. 

2. Ông Ápraham hiến tế con một là hình ảnh Thiên Chúa ban 

Con Duy Nhất Người chịu chết chuộc tội loài người. Xin cho mọi 

người sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa. 

3. Hiện nay trên thế giới có biết bao người sầu khổ vì nghèo đói 

bệnh tật, và bạo lực hận thù. Xin cho họ tin tưởng Chúa luôn thương 

yêu cứu giúp họ vượt qua tất cả. 

4. Mùa Chay là mùa gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí và sám 

hối tội lỗi. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta nhiệt thành thực 

hiện, để được biến đổi nên con yêu dấu Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biến đổi hình dạng để nêu 

gương cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày thay đổi hình 

dạng thành con hiếu thảo của Chúa. 
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Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C 

Theo Chúa Ðến Núi Tabor 

(St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực 

cầu nguyện, ăn chay bố thí, sám hối tội lỗi. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng vác khổ giá 

theo Chúa Giêsu, là cùng hy sinh chịu khổ chịu chết cho tội lỗi, để 

được biến đổi đời sống tốt lành như ý Chúa muốn. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta biến đổi 

đời sống theo Lời Chúa dạy. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 15,5-12.17-18 

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa ký kết giao ước với tổ phụ 

Ápraham, hứa ban cho ông đất đai màu mỡ và dòng dõi đông đúc, 

và ông đặt hết niềm tin vào Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 3,17-4,1 

Thánh Phaolô than trách những kẻ sống xấu xa theo xác thịt. 

Ngài kêu mời chúng ta đi theo con đường thập giá là đường dẫn đến 

vinh quang Quê Trời. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 9,28-36 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và 

biến hình sáng láng, để dạy chúng ta biết: có tử nạn mới có Phục 

Sinh. Chúng ta có chết cho tội lỗi mới được sống lại hưởng phúc 

vinh hiển. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Trong Mùa Chay, Chúa kêu gọi chúng ta biến đổi nên con yêu 

dấu Chúa theo gương Chúa Giêsu, chúng ta vâng nghe Lời Chúa và 

tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu chịu tử hình thập giá để phục sinh vinh hiển. Xin 

cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi theo gương Chúa, chết cho 

tội lỗi để được sống lại vinh quang. 

2. Hằng ngày con người phải gặp gian lao, thử thách. Xin cho 

các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận, để hiệp cùng sự thương khó Chúa, 

cứu rỗi chính mình và mọi người. 

3. Trong xã hội hiện nay, nhiều người nô lệ tiền của lạc thú. 

Xin Chúa thương gíup họ nhiệt tâm biến đổi đời sống để xứng đáng 

làm người và làm con Chúa. 

4. Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu và kêu gọi 

chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn 

vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng ngày lo cởi bỏ con 

người cũ tội lỗi, mặc lấy con người mới hoàn hảo, để xứng đáng 

làm con yêu dấu Chúa. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A 

Theo Chúa Là Nguồn Nước Hằng Sống 

(Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực 

cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Giêsu để 

cùng được sống lại với Người. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu là 

nguồn nước hằng sống, nguồn nước mang lại cho chúng ta sự sống 

muôn đời, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng 

theo Chúa là nguồn nước hằng sống của chúng ta. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 17, 3-7 

Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất 

Chúa hứa. Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa. Chúa 

cho ông lấy gậy đập vào đá: Nước chảy ra cho họ uống. Ðó là hình 

ảnh Chúa là nước hằng sống và là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 5, 1-2.5-8 

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Chúa 

thương chúng ta, cho Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, 

ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 4, 5-42 

Chúa Giêsu xin người nữ Samari cho nước uống, để Người ban 

lại cho chị nước hằng sống là chính Người. Ai tin Người sẽ được 

sống muôn đời. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa ban nước hằng sống là Con Một Người cho chúng 

ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện. 

1. Hội Thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Ðức Kitô. 

Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết đem Chúa là Nước Hằng 

Sống đến cho mọi người. 

2. Thế giới gặp lắm thiên tai, khiến nhiều người đói khát khổ 

sở. Xin cho nhiều người tận tâm cứu giúp họ, nhất là xin Chúa 

thương giải thoát họ khỏi mọi sự dữ. 

3. Chúa dùng mùa chay thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh 

Thần. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên người mới, biết 

nhờ Chúa đích thực trong tâm hồn. 

4. Mùa Chay là mùa cầu nguyện, mùa ăn chay bố thí. Xin cho 

cộng đoàn giáo xứ chúng ta sốt sắng cầu nguyện, giảm bớt tiêu xài, 

để chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương chúng con, ban Con Một Chúa 

là Nước Hằng Sống cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin 

cậy Người, để được Người ban cho sự sống muôn đời. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B 

Theo Chúa Giêsu Vào Ðền Thờ Cầu Nguyện 

(Xh 20,1-17; 1Cf 1,22-25; Ga 2,13-25) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta gia tăng 

cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để 

cùng được sống lại với Người. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu vào Ðền 

Thờ để thanh luyện tâm hồn, xứng đáng làm Ðền Thờ Thiên Chúa 

ngự, bằng cách trung thành tuân giữ luật Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn giữ tâm 

hồn thanh sạch, xứng đáng làm nơi Chúa ngự. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 20,1-17 

Bài đọc sau đây thuật lại: sau khi Chúa cứu dân Do Thái khỏi 

nô lệ Ai Cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành 

thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,22-25 

Trong khi dân Do Thái và Hy Lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế 

gian, thánh Phaolô rao giảng Ðức Kitô chịu đóng đinh là sự khôn 

ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 2,13-25 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lên Ðền Thờ, thấy dân 

chúng buôn bán trong đó thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn 

mọi người tôn trọng Ðền Thờ là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, 

và là nơi Chúa ngự. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Ðền thờ là thân thể Chúa Kitô, là nhà cầu nguyện và là nơi 

Chúa ngự. Chúng ta hết lòng tôn kính và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội thánh là Ðền thờ của Chúa, là nơi giáo dân hiệp nhau thờ 

phượng Chúa. Xin cho Hội thánh luôn luôn là mối dây hiệp nhất 

mọi người. 

2. Nhà thờ là nơi Chúa ngự. Xin cho mọi người hết lòng tôn 

kính và giữ gìn khang trang đẹp đẽ, xứng đáng là nhà của Chúa. 

3. Chúa đánh đuổi kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Xin Chúa 

thương thanh tẩy tâm hồn chúng ta sạch tội lỗi, để xứng đáng làm 

nơi Chúa ngự. 

4. Mỗi người là Ðền Thờ của Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ 

chúng ta biết thương yêu phục vụ mọi người là hình ảnh Chúa, và là 

Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần. 

Chủ tế: Lạy Chúa, tâm hồn chúng con là Ðền Thờ của Chúa. 

Xin cho chúng con luôn sống trong sạch, để xứng đáng làm nơi 

Chúa ngự. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C 

Theo Chúa Ðể Ðược Sống Núi 

(Xh 3,1-8.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực 

cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô để 

được cùng sống lại vinh hiển với Người. 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ điều quan trọng hơn hết 

trong Mùa Chay là sám hối tội lỗi. Nếu không dứt khoát tội lỗi, cải 

thiện đời sống thì sẽ phải chết khốn khổ. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng 

mùa chay thánh này mà sửa đổi đời sống, để được sống muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 3,1-8.13-15 

Chúa cho ông Môisen biết Chúa là Ðấng Hằng Có. Và sai ông 

đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn về đất Chúa hứa. Ðó là ý 

nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 10,1-6.10-12 

Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô cho biết Chúa đã thương 

ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa 

nên bị Chúa Phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 13,1-9 

Khi nghe biết có số người bị tổng trấn Philatô giết. Chúa Giêsu 

bảo: "Nếu các ngươi không sám hối tội lỗi, các ngươi cũng phải 

chết như vậy". Ðó là Chúa dạy chúng ta phải cải thiện đời sống, qua 

bài Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để được cứu rỗi. Chúng 

ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh luôn kêu gọi con cái thành tâm sám hối tội lỗi, để 

được cứu rỗi. Xin cho các thành phần Hội Thánh biết vâng nghe và 

làm theo lời Hội Thánh dạy. 

2. Sám hối không chỉ nhận biết lỗi lầm mà nhất thiết là sửa đổi 

đời sống. Xin cho mọi người nhiệt tâm sửa đổi đời sống mình cho 

tốt đẹp. 

3. Sám hối không phải một lần mà suốt đời. Xin cho các Kitô 

hữu biết thành tâm sám hối khi phạm tội, và quyết tâm đổi mới luôn 

mãi. 

4. "Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi cũng phải chết 

như thế". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết ăn năn sám hối tội lỗi 

nhờ bí tích giải tội. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hèn mọn yếu đuối. Xin Chúa 

thương giúp sức chúng con sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống hằng 

ngày, nhất là trong mùa chay thánh nầy. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A 

Theo Chúa Ðến Ánh Sáng 

(1Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia 

tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Giêsu để được 

cùng sống lại với Người. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta theo Chúa, là Ánh 

Sáng soi dẫn chúng ta vượt qua gian nan thử thách ở đời, để về đến 

Quê Hương thật của chúng ta, như người mù được Chúa Giêsu chữa 

sáng mắt trong Tin Mừng hôm nay. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta bền đổ theo 

Chúa, là Ánh Sáng soi đường dẫn lối chúng ta về cõi trường sinh. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: 1Sm 16, 1.6-7.10-13 

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho 

Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa 

Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 5,8-14 

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa Tội 

phải sống nên con cái Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc 

đen tối xấu xa, luôn ăn ở lương thiện, công bình, chân thật. Ðó là 

nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 9,1.6-9.13-17.34-38 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người 

mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhứt là mở mắt 

tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở tâm 

hồn chúng ta. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã ban cho chúng ta Ánh Sáng đức tin. 

Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là Ánh Sáng đến cho mọi 

người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh hoàn thành sứ mạng, 

bằng lời cầu nguyện và gương sáng hằng ngày. 

2. Con người hiện đang mắc nhiều chứng bệnh khốn khổ, như 

bệnh mù lòa. Xin Chúa cho y học ngày càng phát triển, để chữa họ 

được lành. 

3. Trong số những kẻ mù lòa, người bị mù về phần hồn là khốn 

khổ hơn hết, vì không biết việc lành phải làm, điều dữ mà lánh. Xin 

Chúa thương chữa họ khỏi cơn bệnh nguy hại nầy. 

4. Chúa là Ánh Sang đức tin cho mọi người. Xin cho cộng đoàn 

xứ đạo chúng ta luôn trung thành tin theo Chúa, để được Chúa đưa 

về Quê Trời hưởng phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Ánh Sáng muôn dân. Xin thương soi sáng 

mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được muôn đời hạnh phúc. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B 

Theo Chúa Ðến Cõi Sống 

(2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-29) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, tích 

cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Kitô để cùng 

được sống lại với Người. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa là tình yêu. 

Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu 

chết khổ giá, để ai tin thì được sống muôn đời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin 

theo Chúa là nguồn sống vĩnh cửu của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sb 36,14-16.19-23 

Dân Chúa bất trung với Chúa. Nhưng Chúa vẫn thương sai sứ 

giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây 

dựng lại cuộc sống và Ðền Thờ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 2,4-10 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa 

rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội. 

Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết chuộc tội. Ai tin 

thì được cứu sống. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 3,14-21 

Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo 

trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông Môisen treo rắn đồng 

lên cao, ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên thì khỏi chết. Ðó là ý nghĩa 

Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

Chúa đã ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. 

Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng 

cứu độ, để ai tin thì được sống. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh 

luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và gương 

sáng hằng ngày. 

2. Hơn hai phần ba nhân loại chưa tin Chúa. Xin Chúa thương 

soi lòng mở trí cho họ nhận biết và tin kính Chúa, để được hưởng 

nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 

3. Nhiều người tin Chúa mà nay đã bỏ Chúa, vì thiếu hiểu biết 

giáo lý và vì của cải lạc thú lôi cuốn. Xin Chúa thương giúp họ sớm 

quay về với Chúa. 

4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Xin cho cộng đoàn 

xứ đạo chúng ta biết tin Chúa bằng việc làm cụ thể, là hết lòng kính 

mến Chúa và thương giúp mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương muốn cho chúng con được 

sống muôn đời. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, trung 

thành bền đổ theo Chúa đến cùng. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C 

Theo Chúa Sống Khoan Dung 

(Gs 5,9.10-12; 2Cr 5,117-21; Lc 15,1-3.11-32) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, cầu 

nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Ðức Kitô để cùng được sống 

lại với Người. 

Lời Chúa trong tuần chay thánh này mời gọi chúng ta trở về với 

Chúa là Tình Thương, noi gương Chúa sống quảng đại khoan dung 

với mọi người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta noi gương 

Chúa sống khoan dung, sẵn sáng tha thứ lỗi lầm anh chị em, để 

được Chúa thương thứ tha tội lỗi chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gs 5,9.10-12 

Bài đọc sau đây thuật lại dân Do Thái được Chúa cứu khỏi nô 

lệ Ai Cập, cho về Ðất Chúa Hứa. Ðể kỷ niệm ngày đó, họ ăn năn 

mừng lễ Vượt Qua và dùng thổ sản của địa phương. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 5,17-21 

Nhờ Ðức Giêsu, chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa. Chúng 

ta phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới công chính. Ðó 

là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho 

chúng ta khi chúng ta sám hối trở về với Người, như người cha 

khoan hồng tha lỗi cho đứa con bụi đời hối hận ăn năn. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha thứ. Tin vào tình 

thương tha thứ của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa nhờ Hội Thánh thay mặt Chúa tha tội cho loài người. 

Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn thể hiện tình thương 

của Chúa đối với mọi người, nhứt là những người lầm lạc tội lỗi. 

2. Nhiều người đang sống trong tội lỗi lầm lạc. Xin Chúa 

thương ban ơn giúp sức cho họ ăn năn trở lại làm hòa với Chúa, để 

được Chúa thương tha thứ. 

3. Trong Tin Mừng, người anh phân bì ganh ghét làm cho 

người cha đau khổ. Xin cho các Kitô hữu biết sống quảng đại yêu 

thương, để làm vui lòng Chúa là Cha chúng ta. 

4. Chúa dạy mọi người thương yêu tha thứ nhau. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa, để được Chúa thương tha tội 

chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con thương yêu tha thứ cho 

nhau luôn. Xin cho chúng con biết làm theo Lời Chúa, để được 

Chúa thương tha tội chúng con suốt đời. 
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Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A 

Tin Theo Chúa Ðể Ðược Sống 

(Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 3-45) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Mùa Chay và là Chúa Nhật cuối cùng 

của Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện, ăn chay, 

bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Kitô để cùng được sống lại 

với Người. 

Lời Chúa trong tuần chay sau hết nầy dạy chúng ta mạnh mẽ tin 

theo Chúa, là sự sống lại và là sự sống muôn đời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta trung thành 

bền đổ tin theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc muôn đời. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ed 37, 12-14 

Dân Chúa đang bị lưu đày bên Ai Cập như ở trong cõi chết. 

Chúa sai ngôn sứ Êdêkien báo cho họ biết: Chúa sẽ cứu họ sống, 

cho họ trở về xứ sở. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 8, 8-11 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết: dù thân xác 

chúng ta phải chết vì tội lỗi, Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta 

được sống và được nên công chính. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 11, 3-45 

Chúa Giêsu thương khóc Ladarô chết và làm phép lạ cho anh 

sống lại... Chúa luôn thông cảm mọi nỗi thống khổ của chúng ta, và 

ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy Người. Ðó là ý nghĩa Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu hứa ban sự sống và sự sống lại cho những ai tin 

Người. Chúng ta quyết tâm tin Chúa và khẩn thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh là Nước Chúa ở trần gian. Xin cho Hội Thánh 

được sức sống dồi dào và lan rộng khắp nơi, để đem sự sống muôn 

đời cho nhân loại. 

2. Mọi người đều phải chết, nhưng chết không phải là hết mà đi 

vào cõi sống khác. Xin cho mọi người biết dùng cuộc sống đời nầy 

mà lo cho cõi sống đời sau hạnh phúc. 

3. Nhiều người ngày nay khinh thường mạng sống Chúa ban: 

họ tự sát hoặc giết hại trẻ sơ sinh vô tội. Xin cho mọi người biết tôn 

trọng mạng sống mình và kẻ khác. 

4. Tai hại hơn hết, nhiều người ngày nay giết chết linh hồn bằng 

tội lỗi sa đọa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn giữ mình 

sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì ăn năn sám hối để được sống. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương thân phận hèn mọn tội 

lỗi chúng con. Chúa chịu chết cứu chúng con được sống. Xin cho 

chúng con hết lòng tin theo Chúa. 
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Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B 

Theo Chúa Làm Hạt Lúa 

(Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Mùa Chay, là Chúa Nhật cuối cùng 

của Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, siêng năng cầu 

nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi và với Chúa Kitô để 

cùng được sống lại với Người. 

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng nầy mời gọi chúng ta theo 

Chúa làm hạt lúa chết đi, để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi 

linh hồn. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nên hạt lúa 

chết đi, để được sống lại hưởng phước muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 31,31-34 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Giêrêmia loan báo Chúa sẽ lập 

giao ước mới với loài người. Qua đó, Người sẽ tha tội cho mọi 

ngươì, cho họ nhìn biết Người, tuân giữ luật Người để được sống 

muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 5,7-9 

Thánh Phaolô cho chúng ta biết: để cứu loài người được sống, 

Chúa Giêsu đã phải sống khổ hạnh, phải vâng lời cho đến chết và 

chết trên khổ giá. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 12,20-33 

Tin Mừng thuật lại, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa. Hạt lúa 

phải chết đi mới sinh được bông trái. Người cũng phải chết treo khổ 

giá mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người và làm vinh danh 

Cha Người. Chúng ta cũng thế: phải chết cho tội lỗi mới sống lại 

vinh quang. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đã vâng lời đến chết trên khổ giá cho chúng ta được 

sống. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Giêsu chết khổ giá để 

cứu độ loài người. Xin cho mọi người sẵn lòng nghe lời Hội Thánh 

mà tin kính Chúa để được cứu rỗi. 

2. Chúa Giêsu đã chấp nhận làm hạt lúa chết đi, để đem lại hoa 

trái là ơn cứu rỗi cho mọi người. Xin cho chúng ta vui lòng chịu 

gian lao khốn khó vì Chúa, để được sinh bông trái là phần rỗi muôn 

đời. 

3. Chúa Giêsu suốt đời sống chết vì chúng ta. Xin cho chúng ta 

biết sống cho Chúa, hằng ngày nhiệt thành phụng sự Chúa và phục 

vụ mọi người. 

4. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Xin cho cộng 

đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa, luôn vâng nghe và làm 

theo Lời Chúa dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một Chúa chịu chết cho 

chúng con được sống. Xin cho chúng con suốt đời nhớ ơn Chúa, 

sống chết vì Chúa và vì mọi người. 
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Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C 

Theo Chúa Là Ðấng Thương Xót 

(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5, Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, 

mùa chúng ta sám hối tội lỗi, tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, 

cùng chết cho tội lỗi, với Ðức Kitô, để cùng được sống lại với 

Người. 

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng này nhắc chúng ta nhớ: 

Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót. Người luôn tha thứ tội 

lỗi chúng ta, chứ không bao giờ muốn phạt. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta thành tâm 

sám hối tội lỗi, để được Chúa nhân lành thương yêu tha thứ. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 43,16-21 

Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Isaia khẳng định Chúa luôn 

thương yêu cứu giúp chúng ta, nhất là lúc chúng ta gặp gian nan thử 

thách, như Người đã thương giải thoát dân Người khỏi nô lệ Ai Cập. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 3,8-14 

Thánh Phaolô khuyên hãy từ bỏ mọi sự, và theo Chúa Giêsu, 

tìm biết Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu chịu đau khổ để cùng 

được sống lại vinh hiển với Người... Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 8,1-11 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Người luôn thương yêu tha 

thứ chứ không bao giờ muốn phạt, qua việc Chúa Giêsu tha thứ cho 

người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ðó là nội dung 

Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa là vị Thẩm Phán đầy yêu thương tha thứ. Chúng ta chân 

thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa tha tội loài người. Xin 

cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, hết lòng 

quảng đại thương yêu tha thứ cho mọi người. 

2. Con người thường thấy lỗi người khác và lên án khắt khe mà 

không thấy khuyết điểm của mình. Xin cho mọi người nhìn biết tội 

lỗi mình mà thống hối ăn năn. 

3. Chúa đã thương tha thứ cho người nữ ngoại tình. Xin Chúa 

cũng thương tha cho những kẻ không làm trọn bổn phận vợ chồng, 

và bổn phận làm cha mẹ trong gia đình. 

4. Chúa phán: "Ai sạch tội thì ném đá trước đi..." Xin cho mọi 

người trong cộng đoàn chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, để 

được Chúa thương yêu tha thứ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là tình thương tha thứ. Xin cho chúng 

con biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu tha thứ lỗi lầm của 

anh chị em, để được Chúa thương tha tội chúng con. 
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Chúa Nhật Lễ Lá 

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó 

(Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11) 

(Năm A: Mt 26,14-27,16) 

(Năm B: Mc 11,1-15,47) 

(Năm C: Lc 22,14-24,56) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Hội Thánh khai mạc Tuần 

Thánh, là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vì 

thương chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. 

Trong suốt 5 tuần lễ Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, ăn 

chay, bố thí, sám hối tội lỗi, để hôm nay theo Chúa Giêsu chịu 

thương khó, chịu chết để cùng được sống lại vinh hiển với Người. 

Nghi lễ hôm nay gồm có hai phần: Kiệu lá và Thánh lễ. 

Phần kiệu lá nêu cao Vương Quyền của Chúa Giêsu, đồng thời 

giúp chúng ta sống lại cảnh Người khải hoàn vào thành Giêrusalem, 

được dân chúng đón rước nồng nhiệt, vì tưởng Người đến giải 

phóng họ khỏi nô lệ đế quốc La Mã. Nhưng Người chính là Vua 

hiền hòa khiêm tốn, đến giải thoát nhân loại tội lỗi. Vì thế họ thất 

vọng, nên trong phần Thánh Lễ, qua Bài Thương Khó, chúng ta 

nhìn thấy họ làm khổ Người, bắt Người vác thập giá và đóng đinh 

Người... 

Chúng ta theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, và 

hiệp nhau dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta cùng chịu thương khó 

với Chúa, để cùng được sống lại với Người. 
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- Dẫn vào Bài Tin Mừng khi Kiệu Lá: Mt 21, 1-11 

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu độ loài 

người. Người là Vị Thiên Sai khiêm nhường hiền hậu. Người đến để 

chịu chết chuộc tội loài người, chứ không đến để giải phóng dân Do 

Thái khỏi nô lệ như họ tưởng. Ðó là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng sau 

đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Is 50,4-7 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là 

Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha. Người 

đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Ðấng luôn phù trợ Người. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Pl 2,6-11 

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, 

vâng lời đến chết trên khổ giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh 

Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật. Ðó là ý nghĩa 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Năm A: Mt 26,14-27,66 (Năm B: 

Mc 11,1-15,47; Năm C: Lc 22,14-24,56) 

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự Thương Khó và cái chết của 

Chúa Giêsu trên thập giá. Người vô tội. Người chịu chết vì tội lỗi 

chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta chân 

thành cám ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu chịu chết trên khổ giá để sống lại vinh hiển. Xin 

cho mọi thành phần dân Chúa sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày 

theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa. 

2. Ngày nay bạo lực hận thù tràn lan khắp thế giới. Xin cho mọi 

người biết thương yêu tha thứ nhau, để được sống an bình hạnh 

phúc. 

3. Chúa mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chúa, để cộng 

tác với Người trong việc cứu rỗi loài người. Xin cho các Kitô hữu 

sẵn lòng chấp nhận gian lao thử thách vì Chúa. 

4. Chúa chịu chết vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn họ 

đạo chúng ta biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu giúp đỡ hồn 

xác mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu chết đau khổ vì thương 

chúng con, để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ 

công ơn Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ 

anh chị em chúng con. 
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Thứ Năm Tuần Thánh 

(Chung cho các Năm A B C) 

Lễ Tiệc Ly 

(Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy Tuần Thánh là Tam Nhật Vượt 

Qua, tưởng niệm Chúa Giêsu Vượt Qua cõi chết, sống lại vinh hiển 

để cứu rỗi chúng ta, và dạy chúng ta vượt qua tội lỗi, sống lại nên 

người mới. 

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh Lễ chiều nay, gọi là Lễ 

Tiệc Ly. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly 

biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc 

này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và 

rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái 

và hy sinh phục vụ nhau. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly với Chúa Giêsu và các 

Tông Ðồ. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 12, 1-14 

Bài đọc sau đây nêu lên các quy luật về Bữa Tiệc Vượt Qua dân 

Do Thái ăn mừng hằng năm, kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ khỏi 

nô lệ Ai Cập... Chính Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua giải thoát 

chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 11, 23-26 

Thánh Phaolô thuật lại rằng, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập 

Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh, và dạy chúng ta 

làm để kính nhớ cuộc tử nạn của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 
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- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 13, 1-15 

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu 

rửa chân cho các tông đồ, để tỏ lòng Người thương các ông đến 

cùng, và để dạy chúng ta sống khiêm nhượng, bác ái và hy sinh 

phục vụ nhau. 

- Dẫn vào Nghi Thức Rửa Chân: 

Chủ tế sẽ rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ, nhắc lại 

việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly và dạy 

truyền ta: "Ta là Chúa là Thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh 

em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14) 
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Thứ Sáu Tuần Thánh 

(Chung cho các Năm A B C) 

Kính Thánh Giá Chúa Kitô 

(Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16. 5,7-7; Ga 18,1-19,42) 

- Dẫn vào Nghi Lễ: 

Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay là ngày Ðại Tang của Hội 

Thánh, tưởng niệm Chúa Giêsu chết treo trên khổ giá. Vì là ngày 

Ðại Tang nên không có Thánh Lễ. Chỉ có nghi thức suy tôn Thánh 

Giá và tưởng niệm việc Chúa chết, Nghi thức Phụng vụ của ngày 

hôm nay gồm có 3 phần: 

1. Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người. 

2. Kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu. 

3. Rước lễ. 

Chúng ta cùng nhìn lên Thánh Giá: Xưa thập giá là hình khổ 

nhục nhả, nay Chúa Giêsu dùng để chịu chết, hầu đem lại vinh 

quang, hạnh phúc là ơn cứu rỗi cho chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào phần thứ nhất: Phụng vụ Lời Chúa và cầu 

nguyện cho mọi người 

Trong phần thứ nhất sau đây, chúng ta sẽ nghe đọc 3 bài đọc 

trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa Giêsu là Tôi Tớ Thiên Chúa. 

Người vô tội, Người hy sinh chịu chết chuộc tội loài người... Và Hội 

Thánh cậy nhờ công nghiệp thương khó của Người mà cầu xin 

Thiên Chúa ban ơn cho mọi người. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Is 52,13-53,12 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là 

Tôi Trung Thiên Chúa. Người vô tội. Người hy sinh chịu chết vì tội 

chúng ta. Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu khổ cực vì phần rỗi chúng 

ta và mọi người. 
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- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Dt 4,14-16. 5,7-9 

Thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế đã chịu 

nhiều thử thách gian khổ, nên Người thông cảm sự yếu hèn của 

chúng ta: Người tự nguyện chịu chết chuộc tội chúng ta. Ðó là ý 

nghĩa của đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Thương Khó: Ga 18,1-19,42 

Trong bài Thương Khó hôm nay, Thánh Gioan xác quyết Chúa 

Giêsu hoàn toàn tự nguyện hy sinh vì thương chúng ta. Người là 

Vua muôn loài mà vui lòng chịu xử án, chịu hành hạ, chịu đóng 

đinh khổ giá như một tội nhân, để chuộc tội chúng ta. 

- Dẫn vào phần hai: Tôn kính Thánh Giá 

Trong phần hai của ngày Ðại Tang hôm nay, chúng ta tôn kính 

Thánh Giá là cây Chúa Giêsu dùng để chịu chết chuộc tội chúng ta. 

Ngày xưa thập giá là hình phạt khốn khổ nhục nhã, ngày nay Thánh 

Giá là phần rỗi, là sự sống cho mọi người. 

- Dẫn vào phần ba: Rước lễ 

Chúng ta dọn mình rước Chúa, để kính nhớ Chúa vì thương 

chúng ta đã lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, hy 

sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. 
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Thứ Bảy Tuần Thánh 

(Chung cho các Năm A B C) 

Vọng Phục Sinh 

(St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh; 14,15-15,1; Is 54,5-14; 

Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-41; Ed 36,16-17.18-28; 

Rm 6,3-11; Mt 28,1-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta 

canh thức cầu nguyện bên mồ Chúa Giêsu, suy niệm cuộc khổ nạn 

và sự chết của Người, mong đợi Người sống lại như Lời Người đã 

phán, với niềm hy vọng chúng ta sẽ cùng được sống lại với Người. 

Lễ chiều nay gồm có 4 phần: 

1. Làm phép lửa và nến Phục Sinh. Kiệu nến Phục Sinh và công 

bố Tin Mừng Phục Sinh. 

2. Phụng vụ Lời Chúa. 

3. Làm phép nước Rửa Tội và lặp lại lời hứa khi Rửa Tội. 

4. Phụng vụ Thánh Thể. 

Ðây là đêm canh thức cầu nguyện tràn đầy hân hoan và hy 

vọng: "Hân hoan vì Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và sống lại. Hy 

vọng vì chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng sẽ được sống lại với 

Người". 

- Dẫn vào phần "Làm phép lửa và nến Phục Sinh" 

Lửa và nến tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân. 

Khi làm phép lửa và nến, Hội Thánh xin Chúa cho lửa sưởi ấm tâm 

hồn chúng ta sốt mến Chúa, và phá tan mọi mưu chước ma quỷ, cho 

chúng ta luôn tin theo Chúa là Ánh Sáng. 

Lúc làm phép nến, chủ tế có thể vẽ hình thánh giá với hai chữ 

Alpha và Omega (chỉ Chúa là Khởi Ðầu và là Cùng Ðích của thời 

gian), 4 con số của năm chúng ta đang sống (năm2 ngàn...), và gắn 5 

nhủ hương lên cây nến, chỉ 5 dấu Thánh Giá của Chúa Giêsu. 
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- Dẫn vào lúc "Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng 

Phục Sinh" 

Chúng ta sẽ kiệu nến Phục Sinh, tượng trưng Chúa Giêsu sống 

lại, và sẽ nghe công bố Tin Mừng Phục Sinh, để tôn vinh Chúa là 

Vua muôn thuở đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại cho chúng 

ta ơn cứu rỗi là sự sống muôn đời. 

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Lời Chúa" 

Trong phần "Phụng Vụ Lời Chúa" sau đây, chúng ta sẽ nghe 

đọc những bài trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa dựng nên 

muôn loài muôn vật và loài người, Chúa cứu dân Người khỏi nô lệ 

Ai Cập, và thương ban Con Một Người chịu chết và sống lại chuộc 

tội loài người... Chúng ta chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, để cảm 

nhận được tình thương vô biên của Chúa. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 1,1-2,2 

Sách Sáng Thế Ký thuật lại Chúa tạo dựng vũ trụ, loài người, 

trong 6 ngày, và ngày thứ Bảy Người nghỉ ngơi. Ðây là hình ảnh 

việc Chúa tạo thành kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: St 22,1-18 

Trong bài đọc sau đây, Ábraham vâng lệnh Chúa đem giết Isaac 

là con độc nhất của ông. Nhờ đó ông được Chúa cho làm cha một 

dân đông đúc... Và sự việc Isaac báo trước Chúa Giêsu bị giết vì tội 

chúng ta. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 3: Xh 14,15-15,1 

Bài đọc sau đây tường thuật dân Do Thái được Chúa cho Vượt 

Qua Biển Ðỏ khô cạn để về đất hứa. Ðó là hình ảnh Chúa giải 

phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, đưa về cõi sống hạnh phúc. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 4: Is 54,5-14 

Ngôn sứ Isaia an ủi dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon 

vì đã thất trung với Chúa. Nay họ sám hối, Chúa nhân từ sẽ thương 

cho về xứ sở. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 
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- Dẫn vào Bài Ðọc 5: Is 5,1-11 

Chúng ta sẽ nghe ngôn sứ Isaia kêu gọi dân Do Thái trở về với 

Chúa để được sống thịnh đạt. Ðó là thời Thiên Chúa ký kết giao ước 

với Ðavít là vua của họ. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 6: Br 3,9-15.32-4,4 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Barút nói cho dân Do Thái biết: 

vì họ lỗi nghĩa Chúa nên bị lưu đày khổ sở. Muốn được Chúa cứu 

giúp, phải lo tuân giữ luật Chúa. Ðó cũng là điều Chúa dạy chúng 

ta. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 7: Ed 36,16-17.18-28 

Trong bài đọc sau hết này, ngôn sứ Êdêkien cho dân Do Thái 

biết: dù họ bỏ Chúa thờ tà thần, Chúa vẫn thương quy tụ họ về, ban 

cho họ Thần Khí mới... Chúa cũng thương chúng ta như thế. 

- Dẫn vào Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11 

Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô nhắc lại nghi lễ phép 

rửa xưa là dìm người dự tòng trong nước rồi cho lên bờ. Ðó là chết 

cho người cũ, sống lại nên người mới. Chúng ta đã lãnh Bí Tích 

Rửa Tội, đã chết cho tội lỗi, sống lại làm con Chúa. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10 

Tin Mừng hôm nay thuật lại các thánh nữ đi viếng mộ Chúa, 

được thiên thần cho biết Chúa đã sống lại, và sai đi báo tin mừng 

cho các tông đồ... Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Xin cho 

chúng ta cũng được sống lại với Người. 

- Dẫn vào Nghi Thức Làm Phép Nước: 

Chủ tế sẽ làm phép nước Rửa Tội hoặc nước Thánh, để Rửa Tội 

hay rảy trên chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đã chết cho 

tội lỗi, sống lại nên con Chúa. Chúng ta phải luôn sống xứng đáng 

với ơn Chúa ban, trung thành tin theo Chúa suốt đời. 
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- Dẫn vào lúc lặp lại Lời Hứa: 

Ngày chịu phép Rửa Tội, vú bỏ thay thế chúng ta thề hứa với 

Chúa: từ bỏ ma quỷ, tin thờ Chúa trọn đời. Hôm nay chúng ta lặp lại 

lời hứa đó, để xin Chúa giúp chúng ta trung thành tin theo Chúa 

luôn. 

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Thánh Thể": 

Sau đây là phần "Phụng Vụ Thánh Thể", chúng ta hân hoan 

dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại ra khỏi mồ. Xin cho chúng ta 

cũng được sống lại với Chúa, được sống bình an hạnh phúc muôn 

đời. 
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Chúa Nhật Phục Sinh 

(Chung cho các Năm A B C) 

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ 

(Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại ra khỏi mồ, với niềm hy vọng sẽ được sống lại với 

Chúa, mặc dầu chúng ta còn phải trải qua nhiều gian lao thử thách ở 

đời, để thanh luyện tâm hồn chúng ta. 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tin Chúa Giêsu đã sống lại thật 

theo lời Kinh Thánh, như Thánh Gioan Tông đồ đã tin. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa chúng 

ta sống lại. Xin cho chúng ta hết lòng tin Chúa sống lại và làm 

chứng cho Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa muốn đời. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 10, 34-37.43 

Chúng ta sẽ nghe thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con 

Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi 

người. Ai tin Người sẽ được cứu độ. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Cl 3, 1-4 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta là 

những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh 

phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là 

hạnh phúc giả tạo. 

- Dẫn vào Tin Mừng: Ga 20, 1-9 

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, từ sáng sớm, bà Maria đi 

thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo cho 

tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, và khi Gioan 

nhìn thấy ngôi mộ trống, ông đã tin rằng Chúa đã sống lại ra khỏi 

mồ theo lời Thánh Kinh. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, chúng ta tôn vinh 

Chúa và dâng lời cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo tin mừng Phục Sinh cho 

nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ 

mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của 

mình. 

2. Chúa Giêsu sống lại mở đường cho nhân loại đi vào cõi sống. 

Xin cho mọi người đi theo đường Chúa hướng dẫn, để được về Quê 

Trời hưởng phúc muôn đời. 

3. Quyền năng Phục Sinh đổi mới tất cả. Xin Chúa Giêsu phục 

sinh đổi mới tâm hồn và đời sống chúng ta phù hợp với giáo huấn 

của Chúa. 

4. Nhờ tin Chúa sống lại, các tông đồ đã hiến thân làm chứng 

cho Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vững tin Chúa sống 

lại, sẵn lòng hy sinh phụng sự Chúa, đem Tin Mừng Phục Sinh đến 

mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ 

chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin Chúa và làm chứng cho 

Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa. 
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Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A 

Sống Lại Củng Cố Niềm Tin 

Chúa (Cv 2, 42-47; 2Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại 

từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình 

an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng 

ta, chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người. 

Chúng ta phấn khởi dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa 

chúng ta sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành người 

thương ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn 

Người, bằng đời sống chứng tá của chúng ta. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 42-47 

Sách Tông Ðồ Công Vụ hôm nay thuật lại các tín hữu sơ khai 

tin Chúa sống lại, nên chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái, 

nên nhiều người tin theo Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 1, 3-9 

Thánh Phêrô chúc tụng Chúa sống lại đã ban cho chúng ta niềm 

tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng 

ta còn phải chịu gian khổ ở đời nầy. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-31 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với 

các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền 

giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm 

chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu 

xin. 

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh 

luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó 

khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người. 

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. 

Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh 

phúc muôn đời. 

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng 

tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy 

sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện dự lễ để làm chứng 

cho Chúa. 

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho 

các tín hữu họ đạo chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời 

sống bác ái và gương mẫu hằng ngày. 

Chủ tế: lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin 

ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo 

Chúa và làm chứng Chúa sống lại. 
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Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B 

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin 

(Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ 

cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an 

thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng 

ta, cho chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người. 

Chúng ta phấn khởi dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa 

chúng ta đã sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành 

Người thương ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp 

lại ơn Người, bằng đời sống chứng tá của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 4,32-35 

Các tín hữu sơ khai tin Chúa Giêsu Phục Sinh, nên sống hòa 

hợp thương yêu giúp đỡ nhau. Nhờ đó không ai thiếu thốn, vì mỗi 

người được nhận lãnh tùy theo nhu cầu của mình. Ðó là nội dung 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 5,1-6 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan quả quyết: Ai tin Chúa 

Giêsu là Ðấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa thì sinh bởi Thiên 

Chúa. Họ sẽ thắng thế gian nhờ tin vào Ðấng Phục Sinh. Xin cho 

chúng ta hết lòng tin Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 20,19-31 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với 

các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền 

giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm 

chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu 

xin. 

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh 

luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó 

khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người. 

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. 

Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh 

phúc muôn đời. 

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng 

tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy 

sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện dự lễ để làm chứng 

cho Chúa. 

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho 

các tín hữu họ đạo chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời 

sống bác ái và gương mẫu hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin 

ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo 

Chúa và làm chứng Chúa sống lại. 
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Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm C 

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin 

(Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ 

cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an 

thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng 

ta, cho chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người. 

Chúng ta phấn khởi dâng thánh lễ, hân hoan mừng Chúa đã 

sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành Người thương 

ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn Người, 

bằng đời sống chứng tá của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 5,12-16 

Các tông đồ rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và làm nhiều dấu 

lạ: chữa lành các bệnh nhân và trừ quỷ, khiến số người tin Chúa 

ngày càng đông. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 1,9-19 

Trong đoạn sách Khải Huyền sau đây, thánh Gioan xác quyết 

Chúa Phục Sinh hằng sống vinh quang.người là Ðấng trước hết và 

sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 20,19-31 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với 

các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền 

giáo, và củng cố niềm tin cho các ông cũng như cho chúng ta. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm 

chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu 

xin. 

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh 

luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó 

khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người. 

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. 

Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh 

phúc muônd đời. 

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng 

tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy 

sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện tham dự thánh lễ để 

làm chứng cho Chúa. 

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho 

các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời 

sống bác ái và gương mẫu hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin 

ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo 

Chúa và làm chứng Chúa sống lại. 
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Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A 

Chúa Sống Lại Biến Ðổi Mọi Tâm Hồn 

(Cv 2, 14.22-28; 1Pr 1, 17-21; Lc 24, 13-35) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng 

Chúa sống lại từ cõi chết. 

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại đồng hành với hai 

môn đệ ngã lòng thất vọng trên đường Emmau, để biến đổi lòng các 

ông, giúp các ông trở lại tin theo Người, làm môn đệ Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Phục Sinh biến đổi 

tâm hồn chúng ta, cho chúng ta tin Chúa vững vàng mỗi khi gặp 

gian nan thử thách. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 14.22-28 

Trong bài đọc sau đây, Thánh Phêrô bảo cho dân Do Thái biết: 

Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến. Thế mà họ không tin 

Người, bắt giết Người. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 1, 17-21 

Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta tin tưởng Thiên Chúa và Chúa 

Kitô Phục Sinh. Người đã chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta, 

chúng ta phải đặt trọn niềm tin cậy phó thác vào Người. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Lc 24, 13-35 

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai môn đệ chán nản bỏ về quê. 

Chúa sống lại hiện ra đồng hành với họ, dùng lời Kinh Thánh và 

Thánh Thể mà biến đổi lòng họ trở lại tin theo Chúa. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sống lại luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta 

đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể khơi dậy 

niềm tin cho hai môn đệ làng Emmau. Xin cho Hội Thánh biết nhờ 

Lời Chúa và Thánh Thể mà đem niềm tin cho mọi người. 

2. Nhiều người ngày nay đức tin vì bị thử thách hoặc do của cải 

lạc thú lôi cuốn. Xin Chúa Phục Sinh thương giúp họ trở lại tin kính 

Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 

3. Giúp đỡ người bất hạnh phần hồn phần xác là nhiệm vụ của 

kẻ tin Chúa. Xin cho các Kitô hữu chu toàn bổn phận cao quý này 

hằng ngày. 

4. Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn sống của con người. Xin 

cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuyên cần học hỏi Lời Chúa và 

năng lãnh nhận Thánh Thể để được sống muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại luôn đồng hành với 

chúng con. Xin thương giúp chúng con luôn lướt thắng mọi gian lao 

thử thách ở đời. 
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Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B 

Chúa Sống Lại Sai Ði Làm Chứng 

(Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng 

Chúa sống lại. 

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại ban bình an cho các 

tông đồ và cho chúng ta, giúp chúng ta nhận biết Người là Ðấng 

Cứu Thế như Kinh Thánh loan báo: Người phải chịu chết và sống 

lại để cứu độ loài người. Mọi người cần sám hối tội lỗi, cải tà quy 

chánh, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người. 

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại ban 

bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, và 

can đảm làm chứng Chúa trước mặt mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 3,13-15.17-19 

Trong bài đọc sau đây, thánh Phêrô kêu gọi dân Do thái sám 

hối tội họ đã giết Chúa Giêsu là Ðấng Thánh. Người là Ðấng Cứu 

Thế Thiên Chúa sai đến chịu chết chuộc tội họ như lời các ngôn sứ 

loan báo. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 2,1-5 

Thánh Gioan kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa và đừng 

bao giờ phạm tội. Nhưng nếu lỡ phạm tội thì chớ ngã lòng, vì có 

Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 24,35-48 

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra một 

lần nữa với các môn đệ, ban bình an cho các ông, giúp các ông hiểu 

lời Kinh Thánh chép về Người, để các ông tin thật Người sống lại, 

hầu can đảm làm chứng cho Người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa đã sống lại thật và sai các môn đệ làm chứng cho Người. 

Chúng ta thành tâm tin Chúa sống lại và khẩn khoản cầu xin. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa Phục 

Sinh. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ 

mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin 

hằng ngày. 

2. Loài người hiện nay khiếp sợ vì bạo lực, hận thù, thiên tai, 

bệnh tật. Xin Chúa Phục Sinh thương ban bình an hạnh phúc cho 

mọi người. 

3. Chúa sống lại còn mang thương tích vì tội lỗi nhân loại. Xin 

cho mọi người thành tâm sám hối và tin tưởng Chúa, để được sống 

muôn đời. 

4. Nhiều Kitô hữu nay sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mà 

không xả thân phục vụ tha nhân và làm chứng cho Chúa. Xin cho 

cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa và phục 

vụ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương chịu chết và sống lại để 

cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin mến Chúa, 

nhiệt thành làm chứng cho Chúa và hy sinh phục vụ mọi người. 
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Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm C 

Chúa Sống Lại Sai Ði Lưới Người 

(Cv 5,27-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại hiện diện giữa chúng 

ta, giúp chúng ta biến thất bại trong cuộc sống nên thành công, và 

sai chúng ta đi lưới người như các tông đồ xưa, khi Người ban cho 

các ông mẽ cá lạ lùng. 

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ. Xin Chúa phục sinh luôn 

hiện diện với chúng ta, giúp chúng ta thành đạt trong cuộc sống, 

nhất là trong công cuộc làm chứng Chúa sống lại. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 5,27-32.40-41 

Bài đọc sau đây cho thấy các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn 

sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ 

loài người. Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ vì Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 5,11-14 

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như Con Chiên 

bị sát tế, đã được tôn vinh. Thánh nhân có ý dạy chúng ta can đảm 

chịu khổ vì Chúa để được vinh hiển. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 21,1-19 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu Phục Sinh cho các 

môn đệ lưới được mẽ lưới đầy cá, để sai các ông đi lưới người, và 

chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa sống lại giúp các tông đồ lưới được nhiều cá để sai các 

ông đi lưới người. Chúng ta quyết tâm theo Chúa lưới người và tin 

tưởng cầu xin. 

1. Chúa đã chọn Ðức Thánh Cha kế vị Thánh Phêrô điều khiển 

Hội Thánh. Xin Chúa thương gìn giữ ngài luôn mạnh hồn khoẻ xác, 

để chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. 

2. Nhờ vâng lời Chúa, các tông đồ lưới được nhiều cá. Xin cho 

các nhà truyền giáo luôn làm theo Lời Chúa dạy, để đạt được nhiều 

kết quả hơn nữa. 

3. Nhiều người ngày nay kiêu căng tự đắc, cho rằng mình làm 

được mọi sự mà không cần Chúa. Xin cho họ biết với ơn Chúa, họ 

sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa. 

4. Các Tông Ðồ xưa hãnh diện vì được chịu khổ nhục vì Chúa. 

Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng chịu khổ chịu cực vì 

Chúa, để cứu rỗi chính mình và mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, các tông đồ nhờ có Chúa 

đã lưới được nhiều cá. Xin Chúa cũng luôn ở với chúng con, giúp 

chúng con lưới được nhiều người cho Chúa. 
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Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A 

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử 

(Cv 2, 36-41; 1Pr2, 20-25; Ga 10, 1-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh 

làm Mục Tử nhân lành chăm sóc chúng ta, thí mạng sống vì chúng 

ta, dẫn chúng ta vào cõi muôn đời... 

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ đón nhận Chúa làm 

Mục Tử chúng ta. Xin cho chúng ta sống nên chiên ngoan của Chúa, 

luôn tin theo Chúa, hiến dâng đời sống phục vụ Chúa, và xin cho 

nhiều người hiến thân làm Linh Mục Tu Sĩ giảng đạo Chúa. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 36-41 

Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội 

lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn 

người trở lại tin Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 2, 20-25 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu tin 

theo Chúa Kitô Phục Sinh là Mục Tử, và noi gương Người chịu khổ 

nhục hằng ngày để cứu rỗi chính mình và kẻ khác. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 10, 1-10 

Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục Tử. Người chăm sóc từng 

con chiên là chúng ta. Và Người là "cửa chuồng chiên". Ai qua 

Người mà vào thì được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta hoan 

hỷ đi theo Người và khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên Chúa là các 

tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh 

biết noi gương Chúa, làm Mục Tử tốt lành hy sinh cho đoàn chiên. 

2. Chúa Phục Sinh là Cửa chuồng chiên. Xin cho mọi người 

đều tin theo Chúa, để được vào cõi sống trường sinh. 

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều 

người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao 

la của Chúa. 

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn 

họ đạo chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh 

Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng 

con sống nên chiên ngoan của Chúa. Và xin chọn thêm nhiều Mục 

Tử tốt lành phụ giúp chăm sóc đoàn chiên với Chúa. 
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Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B 

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử 

(Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hoan hỷ mừng 

Chúa sống lại. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh 

làm Mục Tử tốt lành, hy sinh mạng sống vì chúng ta, chịu khổ nhọc 

tìm chiên lạc, để có một ràn chiên và một chủ chăn... Hôm nay cũng 

là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục Tu Sĩ. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Phục 

Sinh là Mục Tử của chúng ta. Xin cho chúng ta nên chiên ngoan của 

Chúa, luôn tin theo Chúa, sẵn sàng hiến dâng đời sống phục vụ 

Chúa. Và xin Chúa gọi thêm nhiều người làm linh mục tu sĩ giảng 

đạo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 4,4-12 

Sau khi chữa lành người bạo liệt, thánh Phêrô bị các nhà lãnh 

đạo bắt tra hỏi nhờ ai người đó được khỏi. Thánh nhân xác quyết 

nhờ danh Chúa Kitô, là Ðấng họ đóng đinh thập giá. Chính Ðấng đó 

cứu rỗi mọi người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,1-2 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương 

yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Và đến ngày tận thế, 

Người còn cho chúng ta nên giống người, sống vĩnh cửu với Người. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,11-18 

Chúa Giêsu tự xưng là mục tử nhân lành. Người chăm sóc từng 

con chiên là chúng ta. Người chịu khổ nhọc tìm chiên lạc, để chỉ có 

một đàn chiên và một chủ chăn. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, thí mạng sống vì chúng ta. 

Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín 

hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh 

biết noi gương Chúa, làm mục tử nhân lành hy sinh cho đoàn chiên. 

2. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc ràn chiên 

Chúa. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho họ nhìn biết tin kính 

Chúa, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn. 

3. "Lúa chín tràn đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều 

người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao 

la của Chúa. 

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn 

họ đạo chúng ta sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo linh mục, 

tu sĩ, bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, xin cho chúng 

con luôn sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin chọn chúng con làm 

tông đồ mở mang Nước Chúa. 
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Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C 

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử 

(Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại làm Mục Tử 

nhân lành của chúng ta. Người chăm sóc gìn giữ chúng ta, ban cho 

chúng ta sự sống muôn đời... Và hôm nay cũng là ngày cầu nguyện 

cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Phục Sinh 

là Mục Tử nhân lành của chúng ta. Xin cho chúng ta nên chiên 

ngoan của Chúa, biết nghe tiếng Chúa, biết dấn thân làm chứng cho 

Chúa. Và xin Chúa chọn thêm nhiều người làm Linh Mục Tu Sĩ 

giảng đạo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 13,14.43-52 

Hai ông Phaolô và Barnaba xác quyết Tin Mừng cứu độ được 

rao giảng trước hết cho dân Do Thái. Nhưng Tin Mừng không bị 

giới hạn. Tin Mừng phải được loan truyền khắp nơi qua mọi thời. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 7,9.14-17 

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Hội Thánh gồm mọi dân 

nước. Họ đã từng chịu đau khổ thử thách nên nay được Chúa 

thưởng. Ðó là nội dung đoạn sách Khải Huyền sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,27-30 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là 

Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta là chiên của Người, nếu 

chúng ta biết nghe lời Người, tin theo Người. Người sẽ cho chúng ta 

sống muôn đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, thí mạng sống vì chúng ta. 

Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín 

hữu trên khắp thế giới. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết 

noi gương Chúa, làm mục tử nhân lành hy sinh cho đoàn chiên. 

2. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc ràn chiên 

Chúa. Xin Chúa thươgn ban ơn giúp sức cho họ nhìn biết tin kính 

Chúa, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn. 

3. "Lúc chín tràn đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều 

người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao 

la của Chúa. 

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn 

chúng ta sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, 

bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng 

con luôn sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin chọn chúng con làm 

tông đồ mở mang Nước Chúa. 
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Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A 

Chúa Sống Lại Là Ðường - Sự Thật - Sự Sống 

(Cv 6, 1-7; 1Pr 2, 4-9; Ga 14, 1-12) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng 

Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. 

Chúa Giêsu sống lại kêu gọi chúng ta tin theo Người. Người là 

Ðường dẫn chúng ta đến Sự Thật là Chúa Cha, để chúng ta được 

sống muôn đời. 

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại là 

Ðường là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta. Xin cho chúng ta 

luôn tin theo Người, để được Người dẫn về nhà Cha trên trời. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 6, 1-7 

Bài đọc sau đây thuật lại rằng dân chúng kêu trách việc phân 

phát lương thực không đồng đều, nên các tông đồ chọn bảy người lo 

việc đó, còn các ông chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy. Nhờ đó số 

tín hữu ngày càng thêm đông. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Pr 2, 4-9 

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ vinh dự và trách nhiệm của 

chúng ta là những kẻ được tuyên chọn, phải sống xứng đáng làm 

đền thờ Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa. Ðó là nội dung 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 14, 1-12 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa kêu gọi các tông đồ tin 

Người, vì Người với Chúa Cha là một. Người là Ðường, là Sự Thật 

và là Sự Sống. Ai tin theo Người sẽ được sống muôn đời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chẳng ai đến 

được với Chúa Cha mà không qua Người. Tin tưởng vào Lời Chúa, 

chúng ta tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng soi dẫn lối cho loài người đến cùng 

Chúa. Xin cho mọi người sẵn lòng nghe theo Hội Thánh mà nhìn 

biết tin kính Chúa. 

2. Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho 

chúng ta và đồng bào đồng loại chúng ta tin theo Chúa, để được 

Người dẫn về nhà Cha trên trời. 

3. Cộng đoàn tín hữu ngày xưa kêu trách nhau như Giáo Hội 

ngày nay bị chia rẻ phân tán. Xin cho tất cả những người tin Chúa 

được hiệp nhất hòa thuận thương yêu nhau. 

4. Các Kitô hữu được vinh dự làm dân thánh là dân riêng của 

Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xứng với danh 

nghĩa dân thánh Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và 

phục vụ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðường, là Sự Thật và là Sự 

Sống của chúng con. Xin cho chúng con hằng tin theo Chúa suốt 

đời. 
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Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B 

Chúa Sống Lại Là Cây Nho Thật 

(Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta hân hoan 

mừng Chúa sống lại. 

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta sống liên kết chặt chẽ với 

Chúa Kitô Phục Sinh, như cành nho gắn liền với cây nho, để đời 

chúng ta sinh hoa trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn, như Lời 

Chúa Giêsu hứa: "Ai ở lại trong Thầy... người ấy sinh nhiều hoa 

trái" (Ga 15,5). 

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ, mừng Chúa Phục Sinh là 

Cây Nho thật của Chúa Cha. Xin cho chúng ta luôn sống kết hợp 

mật thiết với Người, để được sinh bông trái tốt lành. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 9,26-31 

Ông Saolê đang bắt đạo Chúa thì được Chúa thương gọi trở lại 

làm tông đồ tên là Phaolô. Ông nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, và 

can đảm chịu gian khổ vì Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,18-24 

Thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến 

Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và 

được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin mừng: Ga 15,1-8 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giới thiệu là Cây 

Nho, chúng ta là nhành. Nhành nào kết hợp với cây thì sinh nhiều 

trái tốt tươi, nhành nào lìa khỏi cây sẽ bị khô héo khổ sở. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Phục Sinh kêu gọi chúng ta sống kết hợp với Người để 

được sinh bông trái. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản 

cầu xin. 

1. Hội thánh có sứ mạng giúp mọi người sống kết hợp với Chúa 

để sinh bông trái phần rỗi. Xin cho Hội Thánh luôn hoàn thành sứ 

mạng bằng phụng vụ và các bí tích. 

2. Nhiều người ngày nay xa lìa Chúa vì ham mê của cải danh 

vọng lạc thú. Xin Chúa thương giúp họ quay về với Chúa là nguồn 

an vui hạnh phúc thật. 

3. Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông 

trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn. Xin cho các Kitô hữu luôn 

sống liên kết với Chúa, bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí 

tích. 

4. Nhành nào sinh bông trái thì được cắt tỉa để sinh bông trái 

nhiều hơn. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng chịu Chúa 

cắt tỉa, là luôn vui lòng chịu khổ cực vì Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa là Cây Nho chúng 

con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để 

được sinh bông trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời. 
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Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C 

Chúa Sống Lại Ðược Tôn Vinh 

(Cv 14,20-26; Kh 21,1-6; Ga 13,31-35) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại 

được tôn vinh, vì được lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, vì Tin Mừng 

Phục Sinh được rao truyền khắp nơi, vì nhiều người đã tin nhận 

Người là Chúa Cứu Thế, nhất là vì chúng ta là môn đệ Người biết 

thương yêu nhau như Người yêu thương chúng ta. 

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại được 

tôn vinh. Xin cho chúng ta thực lòng yêu mến Chúa và thương yêu 

nhau, để xứng đáng làm môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 14,20-26 

Trong bài đọc sau đây, thánh Phaolô và ông Barnaba tường 

trình việc các ngài hy sinh chịu khó rao giảng Chúa khắp nơi, nhất 

là nơi dân ngoại. Nhờ đó nhiều người trở lại tin Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 21,1-5 

Trong thị kiến sau đây, thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của 

thành Giêrusalem trên trời là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn 

đau khổ chết chóc, vì mọi người đều được hưởng vinh quang Thiên 

Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 13,31-33 

Chúa Giêsu biết giờ Người sắp chịu chết và sống lại vinh hiển. 

Người dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu chúng 

ta, để xứng đáng làm môn đệ Người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm 

nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa trối lại cho chúng ta điều răn mới là thương yêu nhau như 

Chúa thương. Chúng ta quyết tâm thực hành điều răn Chúa và khẩn 

khoản cầu xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh đem tình thương cứu rỗi đến cho 

mọi người. Xin cho các thành viên Hội Thánh luôn chu toàn trách 

nhiệm bằng lời cầu nguyện, việc hy sinh bác ái hằng ngày. 

2. Hiện nay bạo lực hận thù, khủng bố, kỳ thị, gây biết bao đau 

khổ cho con người. Xin Chúa thương đổi mới tâm hồn mọi người, 

cho họ biết thương nhau như Chúa thương. 

3. Chúa Giêsu chịu chết đau khổ để sống lại vinh quang. Xin 

cho chúng ta sẵn lòng chịu gian lao thử thách hằng ngày, để được 

sống lại vinh hiển với Chúa. 

4. Chúa dạy mọi người thương yêu nhau như Chúa thương. Xin 

cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa, thương yêu giúp 

đỡ mọi người phần hồn phần xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp sức cho chúng con luôn thực 

hành di chúc của Chúa, cho chúng con biết yêu thương nhau như 

Chúa đã thương yêu chúng con, để chúng con luôn xứng đáng làm 

môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa. 
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Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A 

Chúa Sống Lại Hứa Ban Ðấng Phù Trợ 

(Cv 8, 5-18.14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa sống lại sắp về Trời. 

Người hứa xin Chúa Cha cho Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, 

giúp chúng ta chu toàn sứ mạng Người giao phó là loan báo Tin 

Mừng cứu rỗi cho anh chị em chúng ta. 

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta đã 

sống lại. Xin Chúa Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta 

sống đạo sốt sắng và giảng đạo siêng năng. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 8, 5-8.14-17 

Bài đọc sau đây thuật lại những lời phó tế Philipphê rao giảng. 

Nhờ đó nhiều người Samari tin theo Chúa, và các tông đồ Phêrô và 

Gioan đến đặt tay trên họ, để họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 3, 15-18 

Thánh Phêrô khuyên các tín hữu đang bị bách hại hãy trả lời 

các chất vấn cách hiền hòa kính trọng, theo lương tâm ngay thẳng, 

và sẵn sàng chịu khổ theo gương Chúa Kitô. Ðó là ý nghĩa đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 14, 15-21 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa sẽ không bỏ các 

môn đệ và chúng ta mồ côi. Người sẽ xin Chúa Cha cho Chúa 

Thánh Thần đến ở với chúng ta, giúp chúng ta tuân giữ luật Người 

vì yêu mến Người. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa hứa ban Thánh Thần phù trợ những ai tuân giữ luật 

Người. Trong niềm tin yêu Chúa, chúng ta khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh cần nhiều Mục Tử khôn ngoan tài đức hướng dẫn 

dân Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng hướng dẫn các 

ngài trên đường phụng sự Chúa. 

2. Loài người hiện nay kỳ thị, hận thù, bóc lột nhau. Xin Chúa 

thương thay lòng đổi dạ, cho họ biết sống hòa thuận thương yêu 

nhau. 

3. Nhiều Kitô hữu tuân giữ luật Chúa chỉ vì sợ bị phạt hay 

muốn được thưởng mà thôi. Xin cho họ biết giữ luật Chúa vì lòng 

yêu mến Chúa. 

4. Chúa ban lề luật để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con 

cái Chúa. Xin cho các giáo hữu họ đạo chúng ta luôn trung thành 

tuân giữ luật Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho các 

tông đồ, để hướng dẫn các ngài trên đường phục vụ Chúa. Xin Chúa 

cũng thương ban Thánh Thần phù trợ các Mục Tử và đoàn chiên là 

chúng con. 
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Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B 

Chúa Sống Lại 

Dạy Thương Nhau Như Chúa Thương 

(Cv 10,25-26.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Chúa sống lại dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã 

thương yêu chúng ta. Người thương chúng ta đến nỗi hy sinh chịu 

chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta noi gương Người, yêu thương 

đồng loại như Người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh phần 

hồn phần xác. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại. 

Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa bằng đời sống 

bác ái, hy sinh giúp đỡ đồng loại, như Chúa thương hiến mạng sống 

vì chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 10,25-26.44-48 

Bài đọc sau đây thuật lại Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông 

Cornêliô. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó 

chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 4,7-10 

Thiên Chúa là tình thương. Người thương chúng ta đến nỗi ban 

Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Vì thế ai thương đồng 

loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. Ðó là ý nghĩa 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 15,9-17 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân 

giữ luật Người: Thương yêu nhau như người thương hiến mạng 

sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu 

chúng ta. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người yêu thương nhau 

như Chúa thương. Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh tận tâm 

chu toàn sứ mạng, bằng lời giáo huấn và gương sáng của mình. 

2. Nhiều người thù hận, kỳ thị, khủng bố nhau. Xin cho họ biết 

yêu thương nhau như Chúa thương hy sinh vì mọi người. 

3. Thế giới hiện nay có nhiều người quảng đại hy sinh giúp đỡ 

người nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa thương giúp họ kiên tâm bền 

đổ noi theo gương Chúa. 

4. Chúa dạy chúng ta là môn đệ Chúa: yêu thương nhau như 

Chúa thương hiến mạng sống vì chúng ta. Xin cho các tín hữu họ 

đạo chúng ta nhiệt tâm làm theo Lời Chúa dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa yêu thương chúng 

con, chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con 

biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng 

con. 
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Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C 

Chúa Sống Lại Ban Bình An 

(Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng 

Chúa sống lại. 

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại sắp về trời, cho Chúa 

Thánh Thần xuống dạy dỗ chúng ta tuân giữ Lời Người, sống mến 

Chúa yêu người. Ðặc biệt Chúa sống lại ban bình an cho chúng ta, 

bình an thật trong tâm hồn. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại, 

ban Thánh Thần và bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta hết lòng 

yêu mến Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để được bình an thật trong tâm 

hồn. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29 

Bài đọc sau đây thuật lại: các tông đồ thấy có người bắt những 

kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định họ chỉ 

cần tin và làm theo Lời Chúa dạy để được cứu rỗi. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23 

Hội Thánh do Chúa Giêsu sáng lập được đặt trên nền tảng kiên 

cố là các tông đồ. Ðó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách 

Khải Huyền sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 14,23-29 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa sống lại kêu gọi chúng ta tuân 

giữ Lời Người và yêu mến Người, để được Người và Cha Người 

thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, nhất là được 

Người ban bình an. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa sống lại ban Thánh Thần và bình an cho chúng ta. Chúng 

ta vui mừng cảm tạ và tha thiết cầu nguyện. 

1. Trên đường phục vụ Chúa, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử 

thách. Xin Chúa Thánh Thần thương gìn giữ hướng dẫn mọi thành 

phần Hội Thánh được kiên vững bình an. 

2. Loài người hiện đang sống trong lo âu sầu khổ vì nạn chiến 

tranh, kỳ thị, hận thù. Xin Chúa thương giúp mọi người biết thương 

yêu nhau, sống bình an hạnh phúc với nhau. 

3. "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa". Xin cho các Kitô hữu thành tâm cộng tác với những 

người thiện chí, xây dựng hòa bình cho thế giới loài người. 

4. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy". Xin cho các tín hữu 

cộng đoàn chúng ta nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa, để tỏ lòng yêu 

mến Chúa, và để được bình an thật trong tâm hồn. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại ban Thánh Thần và 

bình an cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày lo tuân giữ 

luật Chúa, thành tâm yêu mến Chúa, để được hưởng bình an thật 

Chúa ban. 
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Lễ Thăng Thiên 

(chung cho các Năm A B C) 

Chúa Lên Trời Sai Chúng Ta Ðến Với Muôn Dân 

(Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta hiệp với Hội Thánh hân hoan mừng Chúa 

Giêsu lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó... 

Và Người trao sứ mạng loan báo Tin Mừng lại cho các tông đồ và 

chúng ta, với sự hỗ trợ của Người và Chúa Thánh Thần. 

Chúng ta hoan hỉ dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta khải 

hoàn về trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức 

chúng ta chu toàn sứ mạng đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi 

người, để cũng được về trời hưởng phúc với Người. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 1, 1-11 

Bài đọc sau đây thuật lại rằng sau khi sống lại, Chúa Giêsu dạy 

dỗ các tông đồ 40 ngày, ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi 

giảng đạo rồi Người lên trời. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 1, 17-23 

Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín 

hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng 

đã sống lại từ cõi chết. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28, 16-20 

Tin Mừng hôm nay thuật lại khi lên trời nhận lại vinh quang 

của Người, Ðức Giêsu trao cho các tông đồ và chúng ta sứ mạng rao 

giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta đến tận thế. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Hôm nay Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, nhận lại vinh quang 

của Người nơi Chúa Cha. Chúng ta hoan hỷ tôn vinh Chúa và tha 

thiết cầu xin. 

1. Trước khi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Ðức Giêsu đã trao 

sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Hội Thánh, xin cho mọi thành 

phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. 

2. Nếu không có Chúa, chúng ta không làm gì được, nhất là 

không giảng đạo được kết quả. Xin Chúa luôn ở với chúng ta, ban 

Thánh Thần hỗ trợ chúng ta như Người đã hứa. 

3. Ðã qua hơn 2,000 năm mới có gần một phần ba nhân loại tin 

kính Chúa. Xin cho các Kitô hữu nhiệt thành hơn nữa trong sứ 

mạng truyền giáo Chúa phú giao. 

4. Có thể loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách. Xin cho cộng 

đoàn giáo xứ chúng ta biết dùng lời cầu nguyện, việc bác ái và 

gương sáng hằng ngày mà đem Chúa đến cho mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã lãnh nhận Bí Tích Rửa 

Tội và Thêm Sức. Chúng con có bổn phận loan báo tin mừng cứu 

rỗi của Chúa. Xin Chúa và Chúa Thánh Thần luôn hỗ trợ chúng con 

hoàn thành bổn phận. 
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Lễ Hiện Xuống 

(chung cho các Năm A B C) 

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần 

(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh hân hoan mừng Chúa 

Thánh Thần ngự xuống ở với chúng ta. 

Tuần trước, chúng ta đã mừng Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, 

sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó. Hôm nay, 

Người cho Thánh Thần xuống tiếp tục và hoàn tất chương trình cứu 

độ của Người, hướng dẫn và thánh hóa Hội Thánh, ban ơn giúp sức 

chúng ta chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng. 

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Thánh Thần ngự 

xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, hỗ trợ hướng dẫn chúng 

ta hoàn thành sứ mạng cứu rỗi chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 1-11 

Bài đọc sau đây thuật lại các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ 

họp trong nhà Tiệc Ly. Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự 

xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin 

Mừng. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 12, 3-7.12-13 

Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả 

mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải 

hợp nhất xây dựng Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23 

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng Chúa Phục Sinh ban bình an 

và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho 

Chúa và tha tội cho mọi người. Muốn can đảm làm chứng cho Chúa 

phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu về trời, cho Chúa Thánh Thần xuống ở với chúng 

ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Chúa lên trời đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội 

Thánh. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, nâng đỡ mọi thành 

phần Hội Thánh trong sứ vụ cao cả nầy. 

2. Nhiều người ngày nay sống lầm lạc trong tội lỗi. Xin Chúa 

Thánh Thần thương hoán cải tâm hồn họ, để họ được hưởng nhờ ơn 

cứu rỗi của Chúa. 

3. Hiện bạo lực hận thù làm cho nhiều người sầu khổ. Xin Chúa 

Thánh Thần biến đổi lòng mọi người, cho họ biết yêu thương, tha 

thứ, thông cảm nhau. 

4. Chúa Thánh Thần cho mỗi người một đặc sủng vì lợi ích 

chung. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tận dụng ơn 

Chúa Thánh Thần ban, để lo cho phần rỗi chính mình và người 

khác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã ban Thánh Thần 

cho các tông đồ. Xin cũng thương ban Thánh Thần cho chúng con, 

sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, giúp chúng con can đảm làm 

chứng cho Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm A 

Thiên Chúa Là Tình Yêu 

(Xh 34, 4-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Một Chúa Ba Ngôi, là 

một trong ba mầu nhiệm chính của Hội Thánh. 

Chỉ có một Chúa, nhưng Chúa có Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là 

tình thương vô biên. Người thương tạo dựng chúng ta; và dù chúng 

ta lỗi nghĩa phản nghịch với Người, Người vẫn thương cứu độ 

chúng ta, thánh hóa chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi là 

Tình thương vô cùng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại 

tình thương của Chúa; hết lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi 

người là hình ảnh Chúa. 

- Dẫn vài Bài Ðọc 1: Xh 34, 4-6.8-9 

Trong bài đọc sau đây, Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông 

biết Người là Ðấng thương xót. Người thương xót nhận lời ông tha 

tội thờ bò vàng cho dân Do thái. Người cũng thương tha tội chúng 

ta. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 13, 11-13 

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu 

nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng 

ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô 

biết Thiên Chúa là Tình yêu. Người thương loài người đến nỗi ban 

Con Một Người chịu chết chuộc tội mọi người. Ai tin thì được sống 

muôn đời. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là tình yêu. Người thương yêu chúng ta đến nỗi đã 

ban Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ 

Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Nhiều khi Ba Ngôi bị loài người từ chối, vì các thành phần 

Hội Thánh sống thiếu bác ái yêu thương. Xin cho dân Chúa khắp 

nơi sống bác ái hy sinh, để mọi người nhìn biết Thiên Chúa là Tình 

Yêu. 

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. 

Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được cứu rỗi. 

3. Nhiều người trên thế giới hiện nay biết noi gương Chúa Ba 

Ngôi, thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa luôn 

thương yêu nâng đỡ họ. 

4. Mọi người là hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho các giáo hữu xứ 

đạo chúng ta thành tâm yêu mến nhau, để tỏ lòng kính mến Chúa Ba 

Ngôi. 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu tuyệt đỉnh, xin 

cho chúng con hết lòng tin kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ 

mọi người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 
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Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B 

Hãy Làm Phép Rửa 

Nhân Danh Chúa Ba Ngôi 

(Ðnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật mừng kính Chúa Ba Ngôi. Ðây là một 

trong ba mầu nhiệm cao cả thuộc đức tin: là mầu nhiệm Một Chúa 

Ba Ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai làm người và mầu nhiệm Ngôi Hai 

cứu chuộc. 

Chúa Ba Ngôi thương yêu loài người, muốn cứu rỗi mọi người, 

nên bào chúng ta nhân danh Chúa làm Phép Rửa cho muôn dân, để 

họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng kính Một Chúa 

Ba Ngôi. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính thờ phượng, và nhiệt 

tâm đem Chúa Ba Ngôi đến cho mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 4,32-34.39-40 

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: 

Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập. Vì 

thế họ phải lo tuân giữ luật Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,14-17 

Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi 

người được làm con Chúa, được gọi Chúa là Cha, được đồng thừa 

tự với Ðức Kitô. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 28,16-20 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh sai các tông 

đồ đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, 

nhân danh Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu thương mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Một 

Chúa Ba Ngôi. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Chúa Ba Ngôi là nguồn sống và là nguồn trợ lực cho Hội 

Thánh. Xin Ba ngôi hằng thương hướng dẫn, nâng đỡ Hội Thánh 

trên đường phụng sự Chúa và phục vụ con người. 

2. Chúa Ba Ngôi thương loài người, muốn cứu rỗi mọi người. 

Xin thương ban thêm nhiều Mục Tử tài đức nhiệt thành cho công 

cuộc loan báo Tin Mừng cứu rỗi. 

3. Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. Xin cho 

các Kitô hữu hết lòng tin kính mến yêu. 

4. "Các con hãy đến với muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần". Xin cho các giáo hữu cộng đoàn 

chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, nhiệt tâm giảng đạo Chúa và 

làm phép rửa cho mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa thương tạo thành, cứu chuộc 

và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương 

hải hà của Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục 

vụ mọi người. 
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Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C 

Kính Mừng Một Chúa Ba Ngôi 

(Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh mừng kính Một Chúa 

Ba Ngôi... chỉ có một Chúa duy nhất, nhưng Người có Ba Ngôi. 

Ðây là tín điều và là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo chúng ta. 

Chúa Ba Ngôi vẫn có từ trước muôn đời, nhưng mới được tỏ 

cho chúng ta trong thời Chúa Giêsu, khi Người chịu phép rửa ở 

sông Giođan (Mt 3,16-17), lúc Người biến hình sáng láng trên núi 

Tabor (Mt 17,1-5), và khi Người sai các tông đồ đi làm phép rửa 

cho muôn dân (Mt 28,19). 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Ba 

Ngôi luôn thương yêu chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm tin mến 

Chúa Ba Ngôi, và thương yêu mọi người như Chúa thương. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cn 8,22-31 

Bài đọc sau đây ca ngợi Chúa Cha là Ðấng Tạo Hóa khôn 

ngoan siêu việt. Và sự khôn ngoan của Người được nhân cách hóa 

nơi Chúa Con, là Ðấng trung gian và là nguồn hy vọng của loài 

người. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,1-5 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa Cha 

thương ban cho chúng ta niềm trông cậy vững vàng, Chúa Con làm 

cho chúng ta nên công chính, Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta 

nên con Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 16,12-15 

Chúa Giêsu cho các tông đồ biết mối tương quan mật thiết giữa 

Chúa Ba Ngôi: Mọi việc Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu, và 

Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện. Ðó là nội 

dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, là Ðấng giàu lòng 

thương xót. Chúng ta thành tâm tin mến Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa Ba 

Ngôi đến cho loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng chấp nhận và 

tin kính Chúa. 

2. Chúa Cha là Ðấng giàu lòng thương xót. Xin cho mọi người 

nhận biết Người là Cha nhân từ, hằng thương yêu cứu giúp những 

kẻ tin cậy Người. 

3. Chúa Con là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho 

mọi người hết lòng tin kính, để được hưởng nhờ ơn cứu độ. 

4. Chúa Thánh Thần là Ðấng Thánh Hóa. Xin Chúa Thánh 

Thần thương giúp mọi người trrong cộng đoàn chúng ta nên thánh, 

nhờ chu toàn bổn phận Chúa phú giao. 

Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi giàu lòng thương xót, xin cho 

chúng con ngày càng tin mến Chúa và thương yêu mọi người, để 

xứng đáng làm con cái Chúa. 
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Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Năm A 

Chúa Kitô Là Lương Thực Thiêng Liêng 

(Ðnl 8,2-3.14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Chúa dựng nên con người có hồn có xác. Hồn xác đều cần của 

ăn nuôi sống. Xác sống nhờ cơm bánh, hồn thiêng liêng phải nhờ 

Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng. 

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Mình Máu Thánh 

Chúa Giêsu, là lương thực và là sức mạnh giúp chúng ta đi về Quê 

Trời, như dân Do Thái xưa nhờ ăn bánh Manna mà về đến đất hứa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng kính Mình Máu 

Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng dự lễ rước Chúa. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 8,2-3.14-16 

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ các 

ơn lành Chúa ban, suốt 40 năm đi trong sa mạc về đất Chúa hứa. 

Lúc đói, Chúa cho manna ăn; khi khát, Chúa cho nước uống. Bánh 

và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 10,16-17 

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn 

một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hiệp nhất với 

nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể. Ðó là ý 

nghĩa đọan thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 6,51-58 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Thánh Thể 

Người là của ăn nuôi linh hồn. Ai muốn sống và sống muôn đời 

phải ăn uống Mình Máu Thánh Người, vì đây là lương thực thiêng 

liêng chứ không phải như bánh manna xưa. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Chúa bổ dưỡng linh hồn 

chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn thiêng 

liêng nuôi linh hồn mọi người. Xin cho các thành phần dân Chúa 

siêng năng dự lễ rước Chúa. 

2. Xưa dân Do thái nhờ ăn bánh manna mà về đến đất Chúa 

hứa. Xin cho mọi người ngày nay nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa 

mà về đến Quê Trời hưởng phúc. 

3. Vì thương loài người, Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi 

dưỡng. Xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa, chia cơm sẻ áo 

cho mọi người, nhứt là người nghèo. 

4. Khi rước lễ, mọi người cùng ăn một bánh và uống một chén. 

Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đoàn kết yêu thương nhau, vì 

tất cả một thân thể trong Ðức Kitô. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi 

dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được sống, và sống 

muôn đời nhờ siêng năng rước Chúa. 
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Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B 

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng 

(Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh long trọng mừng 

kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. 

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, để ban 

Mình Máu Người làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Ðó là giao ước 

tình yêu Người ký kết với chúng ta, để Người luôn hiện diện và 

đồng hành với chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng kính Mình 

Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ 

và dọn mình xứng đáng rước Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 24,3-8 

Ông Môisen loan truyền Lời Chúa và các giới luật cho dân 

Chúa. Mọi người đều hứa tuân giữ, nên ông lập bàn thờ tế lễ Chúa, 

và lấy máu rảy lên dân làm giao ước. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9,11-15 

Chúa Giêsu là Thượng tế đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi loài 

người. Người là trung gian của giao ước mới, giao ước Thiên Chúa 

hứa ban sự sống muôn đời làm gia nghiệp cho loài người. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 14,12-16.22-26 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. 

Người đọc Lời truyền cho bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh 

Người, để nên lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người, và 

lập giao ước tình yêu của Người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh 

hồn chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế cao cả đã hiến Máu Thánh 

Người làm của lễ chuộc tội loài người. Xin cho các vị mục tử trong 

Hội Thánh biết noi gương Chúa, hy sinh phục vụ đoàn chiên Chúa. 

2. Chúa Giêsu lấy Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi 

dưỡng linh hồn dân Người. Xin cho các Kitô hữu biết tận hưởng 

nguồn sống thiêng liêng nầy, để được sống muôn đời. 

3. Chúa Giêsu cho mọi tín hữu cùng ăn một bánh và uống một 

chén để làm nên một thân thể là Hội Thánh. Xin cho mọi tín hữu 

được hiệp nhất với nhau trong Chúa. 

4. Chúa Giêsu đã hiến thân làm lương thực nuôi dưỡng mọi 

người. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, hy sinh 

chia cơm sẻ áo cho anh chị em nghèo khổ. 

Chủ tế: Chúa Giêsu phán: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời 

xuống, ai ăn Bánh nầy sẽ được sống muôn đời". Xin cho chúng ta 

luôn dọn mình xứng đáng rước Chúa, để được hưởng phúc trường 

sinh. 
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Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C 

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng 

(St 14,18-20; 1 Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ kính Mình Máu 

Chúa Kitô. Lễ nầy cũng như lễ Chúa Ba Ngôi là những lễ kéo dài 

của Mùa Phục Sinh. Lễ kính Mình Máu Chúa Kitô là lễ diễn tả giao 

ước của Chúa đối với nhân loại qua việc Chúa hiện diện trong phép 

Thánh Thể. Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay, muốn đả phá một 

thói xấu của tín hữu thời xưa, khi họ tụ tập lại để tham dự bữa tiệc 

Thánh Thể, có những cử chỉ và hành động phân chia giai cấp giàu 

nghèo... 

Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những thừa tác viên 

mới cũng như đang phục vụ, với ơn Chúa ban, họ sẽ tiếp tục chu 

toàn trách vụ mà họ đã nhận lãnh từ Giáo Hội Mẹ Thánh.  

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ 

với bài ca nhập lễ sau đây: 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 14,18-20 

Melkisêđê là vua xứ Salem, đã dâng tiến vị thượng tế rượu và 

bánh. Ông đã được chúc lành. Bánh rượu của thời Cựu Ước tượng 

trưng cho Mình Máu Chúa Kitô của Thời Tân Ước. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1 Cr 11, 23-26 

Thánh Phaolô nhắc lại việc rước Mình Máu Chúa là chúng ta 

loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô Chết và sống lại cho đến ngày 

Ngài đến lần thứ hai. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 9, 11b-17 

Chúa đã nuôn dưỡng dân Dothái bằng phép lạ bánh và cá hóa 

nhiều. Ngày nay Chúa vẫn tiếp tục nuôn dưỡng Dân Thánh bằng 

chính Bánh Hằng Sống. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Lề luật Chúa ban trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh: "Các con 

hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con". 

Chúng ta cầu xin Chúa trợ giúp để tình yêu đó được triển nở nơi 

mỗi người trong chúng ta:  

1. Xin Chúa cho mỗi lần ăn bánh và uống rượu thánh, chúng ta 

loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến trong vinh 

quang. Chúng ta cùng ngiuyện xin. 

2. Xin Chúa chúc lành cho Đoàn Thiếu Nhi Tháh Thể, Quý 

Thừa Tác Viên Giúp Lễ cũng như Các Thừa Tác Viên Đặc Biệt của 

Bí Tích Thánh Thể nhân ngày bổn mạng hôm nay. Chúng ta cùng 

ngiuyện xin. 

3. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là nguồn trợ lực cho mỗi 

người chúng ta trong cuộc lữ hành ttiến về Nhà Cha. Chúng ta cùng 

ngiuyện xin. 

4. Xin cho chúng ta ý thức sự cần thiết của việc năng lãnh nhận 

Bánh Thánh Thể, để mỗi lần tham dự thánh lễ chúng ta sốt sắng đón 

rước Chúa vào chính tâm hồn của chúng con. Chúng ta cùng 

ngiuyện xin. 

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, những linh hồn mồ 

côi. Xin cho thần linh Thánh Thể mà họ đã nhận lãnh trong cuộc lữ 

hành sẽ giúp họ đủ sức tiến vào tham dự tiệc cưới trên nước trời.  

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dưỡng nuôi chúng con bằng Mình 

Máu Chúa. Xin giúp chúng con luôn canh tân cuộc sống, mỗi ngày 

gần Chúa hơn, kết hợp mật thiết với Chúa qua việc năng rước Mình 

Máu Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 
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Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A 

Ai Ðang Vất Vả Hãy Ðến Với Ta 

(Ðnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Trái Tim là biểu hiệu của Tình yêu. Kính Trái Tim Chúa là kính 

nhớ Tình thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Vì yêu thương 

loài người tội lỗi khốn khổ, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu 

trái tim, để cho nước và máu chảy ra, nên Bí tích cứu độ chúng ta, 

và dạy chúng ta yêu thương cho nhau. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, kính nhớ Thánh Tâm Chúa đã 

yêu thương chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương hải 

hà của Chúa, bằng nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa. 

Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục. Xin cho các 

linh mục sống thánh thiện như Chúa muốn. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 7,6-11 

Bài đọc sau đây thuật lại ông Môisen dạy cho dân Chúa biết: 

Chúa thương chọn họ, cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, không phải vì họ 

có công trạng gì, nhưng vì Người trung thành và yêu thương họ. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Ga.4,7-16 

Thánh Gioan định nghĩa "Chúa là Tình yêu". Người thương 

chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng 

ta. Chúng ta phải theo gương Người, yêu thương anh chị em chúng 

ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 11,25-30 

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha, vì 

Người thương kẻ bé mọn, là những người khiêm nhượng, nghèo 

khổ, tội lỗi. Và chính Người cũng thương nâng đỡ cứu giúp những 

kẻ vất vả mang gánh nặng nề. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng 

Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng". Chúng ta cảm tạ tình thương 

bao la của Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Khi chết treo trên khổ giá, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng 

đâm thấu Trái Tim vì thương loài người. Xin cho mọi thành phần 

dân Chúa biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến 

Chúa và thương yêu mọi người. 

2. Hội thánh cần nhiều linh mục thánh đức để loan báo Tin 

Mừng cứu rỗi. Xin Chúa thương thánh hóa các linh mục, cho các 

ngài xứng đáng làm môn đệ Chúa. 

3. Sống giữa thế gian, ai cũng gặp phải gian truân thử thách. 

Xin cho mọi người biết tìm đến Chúa là Thiên Chúa tình yêu, để 

được nâng đỡ ủi an. 

4. Chúa kêu gọi mọi người học sống hiền lành khiêm nhượng 

như Chúa. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta vâng nghe và sống 

theo gương Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống theo gương 

Chúa, và chạy đến Chúa mỗi khi gặp gian lao thử thách. 
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Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B 

Thiên Chúa là Tình Yêu 

(Hs 11,1.3-4.8-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Trái Tim là biểu hiệu của Tình Yêu. Kính Trái Tim Chúa là 

kính nhớ Tình Thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Vì yêu 

thương loài người tội lỗi khốn khó, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng 

đâm thâu trái tim, để cho nước và máu chảy ra, trở nên Bí tích cứu 

độ chúng ta, và dạy chúng ta yêu thương nhau. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, kính nhớ Thánh Tâm Chúa đã 

yêu thương chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương hải 

hà của Chúa, bằng nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa. 

Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục. Xin cho các 

Linh Mục sống thánh thiện như Chúa muốn. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hs 11,1.3-4.8-9 

Ngôn sứ Hô-sê tỏ cho dân Chúa thấy tình thương vô biên của 

Chúa đối với loài người. Người thương chăm sóc mọi người như 

người mẹ âu yếm con thơ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 3,8-12.14-19 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khiêm tốn nhìn nhận 

mình là kẻ thấp hèn, nhưng được Chúa thương sai đi rao giảng cho 

mọi người nhận biết tình yêu của Người, được bày tỏ qua Con Một 

Người là Ðức Giêsu Kitô. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 19,31-37 

Tin Mừng hôm nay thuật lại khi chịu chết treo trên khổ giá, 

Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thủng trái tim, máu và nước chảy 

ra, nên nguồn bí tích cứu rỗi nhân loại. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng 

Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng". Chúng ta cảm tạ tình thương 

bao la của Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Khi chết treo trên khổ giá, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng 

đâm thấu Trái Tim vì thương loài người. Xin cho mọi thành phần 

dân Chúa biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến 

Chúa và thương yêu mọi người. 

2. Hội Thánh cần nhiều linh mục thánh đức để loan báo Tin 

Mừng cứu rỗi. Xin Chúa thương thánh hóa các linh mục, cho các 

ngài xứng đáng làm môn đệ Chúa. 

3. Sống giữa thế gian, ai cũng gặp phải gian truân thử thách. 

Xin cho mọi người biết tìm đến Chúa là Thiên Chúa tình yêu để 

được nâng đỡ ủi an. 

4. Chúa kêu gọi mọi người học sống hiền lành khiêm nhượng 

như Chúa. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta vâng nghe và sống 

theo gương Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Ðấng hiền lành, khiêm nhượng và 

giàu Tình Thương, xin cho chúng con sống theo gương Chúa, và 

chạy đến Chúa mỗi khi gặp gian lao thử thách. 
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Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C 

Thiên Chúa là Tình Yêu 

(Ed 34, 11-16; Rm 5, 5b-11; Lc 15, 3-7) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Kính Trái tim Chúa chính là tôn kính Tình yêu của Ngài. Qua Trái 

tim Chúa Giêsu, chúng ta hiểu được mặc khải cốt yếu nhất của Tin 

Mừng "Thiên Chúa là Tình yêu". 

Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục. Xin cho các 

Linh Mục sống thánh thiện như Chúa muốn. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 34, 11-16 

Chương 34 sách Êdêkiên bắt đầu bằng những lời Chúa khiển 

trách các mục tử Israel (các nhà lãnh đạo, các tư tế) đã không chu 

toàn nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên mà Ngài đã giao cho họ. 

Tiếp theo, Thiên Chúa phán rằng Ngài sẽ lấy đoàn chiên lại và 

đích thân chăm sóc chúng. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5, 5b-11 

Thánh Phaolô viết đoạn thư này nhằm an ủi và khuyến khích 

các tín hữu đang gặp thử thách gian truân. Họ sẽ cảm thấy an ủi nếu 

họ ý thức tình yêu Thiên Chúa dành cho họ lớn lao dường nào. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 15, 3-7 

Việc người mục tử bỏ 99 con chiên trong hoang địa để đi tìm 

một con chiên lạc xem ra không hợp với luận lý của việc làm ăn, 

nhưng rất hợp với luận lý của tình thương Thiên Chúa. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Anh chị em thân mến, “Thiên Chúa là Tình yêu”. Lễ Thánh 

Tâm mời gọi chúng ta xác tín vào tình thương của Chúa. Chúng ta 

tha thiết dâng lời cầu nguyện cho mọi người luôn tin tưởng vào tình 

thương của Chúa và biết trở về với tình thương ấy. Hôm nay toàn 

thể Hội Thánh kính mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.Chúng ta tha 

thiết cầu xin Thánh Tâm Chúa: ban cho các tín hữu lòng yêu mến 

Chúa , và biết nhận thấy Người trong anh em. 

1. “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên 

lạc”. Chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng thông 

cảm, biết chạnh thương những ai lỡ bước lầm đường, và ban cho họ 

ơn cải hoá tâm hồn quay về với Chúa hầu tìm thấy niềm vui ơn cứu 

độ. 

2. “Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi mỗi ngày trong đời 

sống”. Chúng ta thành khẩn nài xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ 

các Linh mục trong tình yêu Người, và làm cho các ngài được kiên 

trì trong ơn thánh, hầu nên máng thông ơn cho mọi người. 

3. “Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc 

về”. Chúng ta thiết tha nài xin Thánh Tâm Chúa ban cho mỗi người 

trong Xứ đạo chúng ta: lòng yêu mến Chúa tha thiết, tâm tình khiêm 

cung và ngoan ngoãn biết phó mình trong tay Chúa , để Người dẫn 

đưa chúng ta về khi lỡ bước lạc xa Người. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin thương nhận những ước 

nguyện chúng con tha thiết cầu xin. Xin cho chúng con biết noi theo 

lòng nhân hậu Chúa mà đối xử với nhau theo như lòng chúa yêu 

thương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng 

con. 
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Chúa Nhật 1 Thường Niên 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (chung cho các Năm A, B, C) 

Con Yêu Dấu 

(Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Năm A: Mt 3,13-17;  

Năm B: Mc 1,6-11; Năm C: Lc 3,15-16.21-22) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 1 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ cả cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa hôm nay nhắc lại lúc 30 tuổi, Chúa Giêsu đến sông 

Giođăng, để thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài, và được 

Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần sai đi 

loan báo Tin Mừng. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Giêsu là 

Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Xin cho chúng ta là những người đã lãnh 

nhận Bí Tích Rửa Tội, biết sống xứng đáng làm con Chúa và nhiệt 

thành rao giảng đạo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là 

Ðấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh 

sáng muôn dân. Người đến tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khó. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cv 10,34-38 

Thánh Phêrô xác quyết Thiên Chúa không thiên vị người nào. 

Ai tin Người thì được cứu rỗi nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu 

phép rửa, được Thiên Chúa tấn phong, được Thánh Thần sai đi rao 

giảng Tin Mừng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3,13-17 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu đến sông Giođăng 

chịu phép rrửa, để bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, 

được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần 

tấn phong làm Ngôn Sứ. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Vì thương loài người tội lỗi, Chúa Cha đã ban Thánh Thần và 

tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội chúng ta. 

Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin. 

1. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội 

Thánh. Xin Thiên Chúa thương ban Thánh Thần, giúp Hội Thánh 

hoàn thành sứ mạng. 

2. Chúa Giêsu được sai đến cứu chuộc mọi người. Nhưng đến 

nay mới có một phần ba nhân loại tin Chúa. Xin cho hai phần ba 

còn lại được nhìn biết và tin kính Chúa. 

3. Hiện nay nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa 

ban ơn giúp sức họ luôn bền đỗ hy sinh, để đạt được nhiều kết quả 

như ý Chúa muốn. 

4. Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng. Xin cho 

mọi người trong cộng đoàn chúng ta, những người đã lãnh Bí Tích 

Thánh Tẩy, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã cho Thánh Thần tấn 

phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế. Xin cũng ban Thánh Thần 

giúp chúng con làm chứng cho Chúa. 
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Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A 

Chúa Giêsu Là Chiên Thiên Chúa 

(Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống Chúa Giêsu. 

Người là ai? Ðó là điều chúng ta tìm biết hôm nay. Ngôn sứ 

Isaia, thánh Phaolô và thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên 

Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Người là Tôi Trung được Thiên 

Chúa tuyển chọn, để cứu độ những ai tin tưởng và kêu cầu danh 

Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta nhận biết 

và tin kính Chúa Giêsu, để được hưởng nhờ ơn Người cứu độ. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 49,3.5-6 

Ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Tôi Trung của Thiên 

Chúa. Người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu, để tái lập 

dân Israel và đem ơn cứu rỗi đến muôn dân. Ðó là nội dung bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,1-3 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô tự giới thiệu là Tông Ðồ 

Chúa. Ông chào thăm các tín hữu và kêu gọi họ sống thánh thiện 

nhờ kết hợp với Ðức Kitô là Ðấng Thánh. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,29-34 

Thánh Gioan Tẩy Giả chứng thực Chúa Giêsu là "Chiên Thiên 

Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Vì Người đã được Thánh Thần tấn 

phong và Chúa Cha xác nhận là Con Yêu Dấu". Ðó là ý nghĩa Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa thương loài người đến nỗi đã ban Con Một Người 

làm Ðấng Cứu Ðộ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết 

cầu xin. 

1. Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết như con chiên hiền lành để 

xóa tội loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh chấp nhận hy 

sinh gian khổ, để hiệp công cứu độ mọi người. 

2. Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi. Xin Chúa Thánh 

Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của 

mình, mà thành tâm sám hối ăn năn. 

3. Chúa kêu gọi mọi người nên thánh để được cứu rỗi. Xin cho 

các Kitô hữu biết sống kết hợp mật thiết với Ðức Kitô là Ðấng 

Thánh, để được Người thánh hóa. 

4. Mỗi tín hữu đều có bổn phận làm chứng cho Chúa như 

Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta 

biết làm chứng cho Chúa, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương 

sáng hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ trần gian, xin cho 

chúng con sẵn lòng chịu cực khổ hằng ngày, để hiệp cùng sự thương 

khó Chúa mà cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người. 
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Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 

Ði Theo Chúa Giêsu Là Ðấng Cứu Ðộ 

(1Sm 3,3-10.19' 1Cr 6,13-15.17.20; Ga 1,35-42) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, mùa chúng ta kính nhớ 

toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian. 

Người là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha ban cho loài người. Người 

không muốn thực hiện việc cứu rỗi một mình, Người mời gọi chúng 

ta cộng tác với Người. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói lên 

điều đó. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho những người đã tận 

hiến cho Chúa luôn trung thành với ơn Chúa gọi, và xin Chúa giúp 

chúng ta làm tông đồ mở mang Nước Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1Sm 3,3-10,11 

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa gọi ông Samuen 3 lần. Ông đã 

khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa 

thay cho ông Hê-li. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 6,13-15.17.20 

Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là chi thể của 

Ðức Kitô và là Ðền Thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải thánh hóa 

nó để nó phụng sự Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,35-42 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu 

thì giới thiệu cho hai môn đệ ông. Hai người liền đi theo Chúa, và 

một trong hai ông là Anrê còn mời gọi anh mình là Simon theo làm 

tông đồ Chúa nữa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Người 

mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Trong niềm phấn khởi tạ ơn, 

chúng ta tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng cứu rỗi loài người. Xin 

cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh, sẵn sàng hy sinh rao giảng Tin 

Mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người. 

2. Hiện nay trên thế giới mới có một phần ba loài người tin kính 

Chúa. Xin cho các kitô hữu nhiệt thành làm chứng Chúa cho hai 

phần ba số người còn lại nhìn biết Chúa. 

3. Mỗi Kitô hữu là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ của 

Chúa Thánh Thần. Xin cho họ biết lo sống thánh, để phụng sự Chúa 

và phục vụ anh em. 

4. Chúa mời gọi các tín hữu cộng tác với Chúa trong công trình 

cứu rỗi. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nhiệt thành đáp lại 

tiếng Chúa gọi. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa cứu rỗi 

mọi người. Xin cho chúng con sống thánh thiện, để làm chứng cho 

mọi người nhìn biết Chúa. 
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Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C 

Tin Chúa Giêsu Là Ðấng Cứu Thế 

(Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian. 

Lời Chúa hôm nay nhắc lại phép lạ Chúa biến nước thành rượu 

tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu cầu của Ðức Mẹ. Ðiều đó chứng tỏ 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong lúc 

khốn khó. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin 

tưởng quyền năng vô cùng của Chúa, và sự cầu bầu từ mẫu của Mẹ 

Maria. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 62,1-5 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia cho dân biết: họ sẽ được 

Chúa cho từ chốn lưu đày trở về xây dựng lại thành thánh, và tương 

lai của thành sẽ rực rỡ vinh quang, vì có Chúa luôn gìn giữ che chở. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,4-11 

Có nhiều ân sủng khác nhau, nhưng chỉ do một Thánh Thần 

ban, vì ích lợi chung cho toàn thể dân Chúa. Ðó là điều thánh 

Phaolô xác quyết trong đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 2,1-12 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến nước thành rượu 

tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu cầu của Ðức Mẹ, để giúp gia đình 

tiệc cưới và để các môn đệ tin Người là Ðấng Cứu Thế. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu biến nước thành rượu để giúp đỡ gia đình nguy 

khốn. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta khẩn khoản nài 

xin. 

1. Hội Thánh là đại gia đình của những kẻ tin Chúa. Xin cho 

mọi thành phần Hội Thánh biết thương yêu giúp đỡ nhau theo 

gương Chúa và Ðức Mẹ. 

2. Trên thế giới hiện nay nhiều gia đình đổ vỡ vì thiếu tình 

thương và lòng quảng đại. Xin cho các gia đình biết thương yêu tha 

thứ nhau, để được sống bình an hạnh phúc. 

3. Gia đình tốt thì xã hội và Giáo Hội mới tốt. Xin cho các bậc 

cha mẹ luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái. 

4. Nhờ phép lạ nước biến thành rượu mà các môn đệ tin Chúa. 

Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào 

Chúa, là Ðấng toàn năng và giàu lòng thương xót. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ nước biến thành rượu, 

Chúa dạy cho chúng con biết: Chúa luôn quan tâm nâng đỡ chúng 

con. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng chạy đến Chúa, mỗi khi 

gặp gian nan khốn khó. 
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Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A 

Hãy Sám Hối, Vì Nước Trời Ðã Ðến Gần 

(Is 9,1-4; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho biết: sau khi Gioan Tiền Hô dọn 

đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi 

người ăn năn sám hối, để đón nhận Nước Trời. Ðồng thời Người 

cũng chiêu mộ nhiều người cộng tác xây dựng Nước Chúa ở trần 

gian. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối 

tội lỗi, và giúp Chúa mở rộng Nước Chúa. 

Ðặc biệt tuần này cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin 

cho tất cả những kẻ tin Chúa được hiệp nhất. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 9,1-4 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo cho dân còn sống 

trong tối tăm lầm lạc được biết: cuộc sống lầm than tăm tối của họ 

sẽ được ánh sáng chiếu soi, vì Chúa Cứu Thế sẽ đến cứu giúp họ. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17 

Thánh Phaolô thấy các tín hữu Côrintô chia rẻ tranh chấp nhau, 

thì kêu gọi họ sống hòa thuận hiệp nhất với nhau, vì tất cả đều thuộc 

về Ðức Kitô. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,12-23 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi Gioan Tiền Hô dọn 

đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi 

người sám hối tội lỗi, đón nhận Nước Chúa. Và Người chiêu mộ 

bốn môn đệ đầu tiên cộng tác với Người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng ban sự sống cho những ai lầm than 

khốn khổ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh Chúa đang lâm cảnh chia rẻ bất hòa. Xin cho hết 

thảy những người tin Chúa biết thông cảm yêu thương, hiệp nhất 

với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn. 

2. Chúa Giêsu kêu gọi con người sám hối canh tân để đón nhận 

Nước Chúa. Xin cho mọi người luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi 

của mình mà sám hối ăn năn. 

3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu nhiệt tâm đáp lại lời 

Chúa mời gọi, xả thân loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Xin Chúa luôn 

thương nâng đỡ họ trung thành phụng sự Chúa. 

4. Chúa cần nhiều người cộng tác để đem ơn cứu rỗi đến cho 

muôn dân. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sáng phụ giúp Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con thành tâm 

sám hối, và cộng tác với Chúa cứu rỗi anh chị em chúng con. 
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Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B 

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng 

(Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 3 thường niên... 

Lời Chúa cho biết: Thánh Gioan Tiền Hô đã đi trước dọn 

đường, nay Chúa Cứu Thế đến loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi 

người sám hối và tin vào Người để được cứu rỗi. Ðồng thời Người 

kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên cộng tác với Người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thống hối 

tội lỗi, tin tưởng Chúa, và cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu 

độ của Người. 

Và tuần nầy cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho 

mọi người tin Chúa được hiệp nhất với nhau trong Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gn 3,1-5.10 

Bài đọc sau đây thuật lại dân thành Ninivê phạm tội, Chúa sai 

ngôn sứ Giona đến kêu gọi họ sám hối ăn năn. Toàn dân nghe lời 

ông thống hối tội lỗi nên được Chúa tha. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 7,29-31 

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở 

đời như không, vì thời giờ chóng qua. Mỗi người sống hoàn thiện 

bằng cách kết hợp mật thiết với Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,14-20 

Sau khi được Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai 

loan báo Tin Mừng. Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin 

theo Người. Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp 

Người. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sám hối tội lỗi và tin Người để 

được hưởng Nước Trời. Chúng ta nhiệt tâm vâng lời Chúa và khẩn 

khoản nài xin. 

1. Hội Thánh đang lâm cảnh phân tán, chia rẽ. Xin cho hết mọi 

người tin Chúa biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau, để 

tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn. 

2. Nhân loại ngày càng sa đà tội lỗi vì không tin Chúa. Xin 

Chúa soi lòng mở trí cho họ nhìn biết tin kính Chúa và cải thiện đời 

sống, để được hưởng Nước Chúa. 

3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu đã nhiệt thành đáp lại 

lời Chúa mời gọi xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa luôn thương 

yêu nâng đỡ, cho họ bền đổ trung kiên phụng sự Chúa. 

4. Chúa còn cần nhiều người cộng tác đem ơn cứu rỗi đến cho 

mọi người. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng giúp Chúa bằng 

lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa từ bi, xin thương giúp chúng con thành tâm 

sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng, để xứng đáng làm chứng nhân 

cho Chúa. 
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Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C 

Hôm Nay Ðã Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh 

(Nkm 8,2-4.5-6.8.10; 1Cr 12,12-20; Lc 1,1-4.4,12-21) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho 

biết Chúa Giêsu đã sống ẩn dật 30 năm với Thánh Giuse và Ðức 

Mẹ; nay Người công khai đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Và hôm 

nay Người trở về Nadarét là nơi Người sinh trưởng. Người áp dụng 

lời ngôn sứ Isaia về chính Người: Người là Ðấng Cứu Thế được 

Chúa Thánh Thần tấn phong. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho lời Kinh Thánh cũng 

ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta, cho chúng ta biết sống và làm 

theo Lời Chúa dạy hằng ngày. 

Ðặc biệt tuần này cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin 

Chúa cho hết mọi người tin Chúa được hiệp nhất. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Nkm 8,2-4.5-6.8-10 

Sau khi đưa dân Do Thái từ chốn lưu đày về đất hứa, ông 

Nêhêmia và Ét-tra tụ họp lại trong Ðền Thờ, đọc và giải thích luật 

Chúa cho họ nghe, để gây niềm phấn khởi cho họ. Ðó là ý nghĩa bài 

đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,12-30 

Nhờ phép Rửa, chúng ta được sát nhập vào Chúa Kitô, nên mọi 

người hiệp nhất nên một trong Người, nhưng mỗi người đều có 

chức vụ riêng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,1-4.4,14-21 

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca trình bày lý do và 

phương cách ông viết Tin Mừng, đồng thời thuật lại việc Chúa 

Giêsu tự giới thiệu với người đồng hương: Chính Người là Ðấng 

Cứu Thế ngôn sứ Isaia đã báo trước. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến giải thoát loài 

người khỏi khốn khổ hồn xác, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và 

dâng lời cầu nguyện. 

1. Hội Thánh đang lâm cảnh chia rẽ bất hòa. Xin cho hết những 

người tin Chúa biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau, để 

tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn. 

2. Ðức Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Ðấng Cứu 

Thế. Xin cho mọi người hết lòng tin kính, để được hưởng nhờ ơn 

cứu độ của Người. 

3. Là Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa cứu 

rỗi các linh hồn. Xin cho chúng ta nhiệt tâm cộng tác với Chúa. 

4. Ngày chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã được kết hiệp làm một 

với Chúa Kitô. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết 

sống và hoạt động vì lợi ích cho phần rỗi mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu độ mọi người, nhất là 

những người nghèo khổ bất hạnh. Xin cho chúng con biết cộng tác 

với Chúa, thương giúp hồn xác anh chị em chúng ta. 
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Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A 

Chúa Giêsu Công Bố Hiến Chương Nước Trời 

(Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên... 

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã loan báo Nước Chúa. Hôm 

nay, Người công bố ai sẽ được làm công dân trong Nước đó: đó là 

những kẻ có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa, chấp nhận đau khổ, 

khao khát đức công chính, biết thương người, lo xây dựng hòa bình 

và sẵn sàng hy sinh vì Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống 

như những người Chúa đã nêu trên, để được làm công dân Nước 

Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xp 2,3.3,12-13 

Ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa sống khó nghèo, công 

chính, khiêm nhu và luôn tìm đến Chúa, để được Người thương giải 

thoát khỏi nô lệ lầm than. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,26-31 

Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô và chúng ta nhớ: Chúa hủy 

diệt kẻ kiêu căng. Người dùng những gì thế gian cho là điên dại hèn 

kém để hạ nhục kẻ kiêu ngạo quyền thế. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-12 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố tám điều kiện 

để được vào Nước Trời. Ðó là tám cách sống theo Tin Mừng để 

được làm công dân Nước Chúa, được hưởng hạnh phúc thật, hạnh 

phúc vĩnh cửu. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu thương dạy tám mối phúc thật, để mọi người thực 

hiện mà được vào Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và 

tha thiết cầu nguyện. 

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và ăn ở hiền hòa. Xin cho 

mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiền hòa nghèo khó, để được 

vào Nước Trời hưởng phước muôn đời. 

2. Phúc cho ai lo phiền sầu khổ và khao khát sống công chính. 

Xin cho mọi người sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày và sống công 

minh chính trực, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời. 

3. Phúc cho ai thương xót người và xây dựng hòa bình. Xin cho 

tất cả chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được vào Nước 

trời hưởng phước muôn đời. 

4. Phúc cho ai bị ngược đãi vì chính đạo. Xin cho giáo hữu 

cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu khổ nhục vì Chúa, để được vào 

Nước trời hưởng phước muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con "tám 

mối phúc thật" để được làm công dân Nước Trời. Xin thương giúp 

chúng con thực hiện hằng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Là Ðấng Thánh Của Thiên Chúa 

(Ðnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên... 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho biết: Sau 30 năm sống ẩn dật, 

Chúa Giêsu đã công khai đi loan báo Tin Mừng khắp nơi. Hôm nay 

Người giảng dạy trong hội đường Caphátnaum, mọi người đều thán 

phục giáo huấn và uy quyền của Người, nhứt là ma quỷ phải vâng 

lệnh Người, và nhìn nhận Người là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta suốt đời tin 

theo Chúa Giêsu là Ðấng quyền năng cao cả, để được Người thương 

gìn giữ che chở chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 18,15-20 

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen loan báo cho dân Chúa biết: 

Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ các 

điều Chúa dạy. Vị đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến giảng dạy muôn 

dân. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 7,32-35 

Thánh Phaolô đề cao những người sống đồng trinh vì họ có thể 

phục vụ Chúa nhiều hơn. Còn kẻ có vợ chồng thì vừa phải lo gia 

đình vừa lo việc Chúa, nên họ bị chi phối. Ðó là ý nghĩa đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,21-28 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu giảng dạy đầy uy 

quyền, khiến ma quỷ phải kính phục và mọi người khen ngợi. Vì thế 

chúng ta phải tin theo Người, lắng nghe và thực hành Lời Người. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. Người đến dạy dỗ 

chúng ta và trừ khử ma quỷ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và 

khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng 

cho muôn dân. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh tận tâm 

chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng gương sáng đức tin 

hằng ngày. 

2. Ma quỷ lôi cuốn loài người theo nó, gây chia rẽ hận thù khắp 

nơi. Xin cho mọi người biết hướng về Chúa là Ðấng toàn năng và 

giàu lòng thương xót. 

3. "Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, đàn bà không 

có chồng thì thuộc trọn về Chúa". Xin cho mọi người dù ở hoàn 

cảnh nào cũng tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ anh em. 

4. Chúa giảng dạy đầy uy quyền, khiến ma quỷ kính phục và 

mọi người khen ngợi. Xin cho các giáo hữu trong cộng đoàn chúng 

ta biết tin theo và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa cho Con Chúa xuống thế làm người 

dạy dỗ và khử trừ ma quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con hết 

lòng tin kính Chúa và làm theo Lời Chúa dạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C 

Ngôn Sứ Cho Nơi Khác 

(Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay thuật lại những người đồng hương với Chúa 

Giêsu khinh dễ Người. Họ nghe Người giảng dạy đầy quyền năng 

thì cảm phục. Nhưng không nhận Người là Ðấng Cứu Thế, nên 

Người không làm phép lạ giúp họ. Thế là họ căm phẩn trục xuất 

Người và tìm cách giết Người, "nhưng Người băng qua giữa họ mà 

đi". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta gạt bỏ mọi 

thành kiến, tư lợi, kiêu căng, tin tưởng Chúa Giêsu là Ðấng Thiên 

Sai, là Ðấng Cứu Thế của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 1,4-5.17-19 

Chúa chọn Giêrêmia làm ngôn sứ giảng dạy dân Chúa. Nhưng 

ông sợ hãi từ chối, nên Chúa hứa ở với ông. Chúa cũng nhờ Hội 

Thánh và chúng ta rao giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta cho 

đến tận thế. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,31-13,13 

Ðức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng đức mến cao 

trọng hơn hết. Nói được các thứ tiếng hay hiến thân cho người khác 

mà không có đức mến thì chẳng ích gì. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 4,21-30 

Khi nghe Chúa Giêsu loan báo Người là Ðấng Cứu Thế, các 

đồng hương thán phục Người. Nhưng vì tư lợi và thành kiến, họ trở 

lại khinh dễ Người, tìm cách giết Người, nên không được Người 

cứu giúp. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu vớt chúng 

ta. Chúng ta hân hoan đón tiếp Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập để tiếp nối công trình 

cứu độ của Người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn 

sứ mạng như ý Chúa muốn. 

2. Nhiều người ngày nay đau khổ vì nạn kỳ thị, hận thù, bạo 

lực. Xin cho mọi người biết sống quảng đại, thương yêu, thông cảm 

với nhau. 

3. "Hiện nay đức tin đức cậy và đức mến đều tồn tại, nhưng cao 

hơn hết là đức mến". Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm sống nhân đức 

cao trọng này hằng ngày. 

4. Chúa cũng nhờ chúng ta làm ngôn sứ cho Chúa như tiên tri 

Giêrêmia. Xin cho các giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn chu toàn 

sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng 

ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa đến cứu chuộc 

chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con 

nhiệt tâm nhận Người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A 

Sứ Mạng Của Công Dân Nước Trời 

(Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên... 

Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc 

thật, để được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay kêu gọi 

chúng ta làm muối cho đời, nên ánh sáng cho thế gian, để mọi người 

nhìn thấy công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta 

trên trời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn 

sứ mạng làm muối ướp đời, nên ánh sáng giúp mọi người nhìn biết 

Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 58,7-10 

Ngôn sứ Isaia khuyên chúng ta sống bác ái theo Lời Chúa dạy, 

để nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Ðó là ý nghĩa bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 2,1-5 

Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn 

kẻ khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước: Ngài không 

giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên 

Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,13-16 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta là những 

công dân Nước Trời thì phải nên muối ướp thế gian cho khỏi hư 

thúi vì tội lỗi, phải nên ánh sáng soi dẫn mọi người về Nước trời, 

bằng cách chuyên cần thực hiện tám mối phúc thật Người đã dạy. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa giao cho chúng ta là những công dân Nước Trời làm muối 

cho đời, nên ánh sáng cho trần gian. Chúng ta quyết tâm chu toàn sứ 

mạng và dâng lời cầu xin. 

1. "Chúng con là muối cho đời. Nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì 

muối nó cho mặn lại?" Xin cho các thành phần dân Chúa luôn sống 

tốt lành thánh thiện, để nên muối ướp mọi người nên thanh sạch. 

2. "Chúng con là ánh sáng thế gian. Chẳng ai thắp đèn rồi lấy 

thùng úp lại". Xin cho các tín hữu Chúa luôn nêu gương tốt cho mọi 

người, để họ thấy mà tôn vinh Cha trên trời. 

3. Thánh Phaolô sống khiêm tốn chân thật để nên muối và sánh 

sáng cho các tín hữu. Xin cho chúng ta biết noi gương thánh nhân, 

ăn ở khiêm nhượng chân thành hằng ngày. 

4. Ngôn sứ Isaia khuyên mọi người sống bác ái theo Lời Chúa 

dạy. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhiệt thành yêu thương giúp đỡ 

nhau phần hồn phần xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nhận chúng con làm 

công dân Nước Trời, và dạy chúng con làm muối cho đời và ánh 

sáng cho thế gian. Xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa 

phú giao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Là Tôi Tớ Ðau Khổ Của Thiên Chúa 

(G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiếp nối công cuộc cứu rỗi 

của Chúa Giêsu. Người chấp nhận hy sinh chịu chết để giải thoát 

loài người khỏi đau khổ, bằng cách tạo cho đau khổ một cùng đích 

là hạnh phúc Nước Trời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết kết hợp 

đời sống chúng ta với mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu, hầu mang lại 

cho chúng ta và mọi người ơn cứu rỗi muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: G 7,1-4.6-7 

Bài đọc sau đây cho biết: Ước muốn sâu xa của con người là 

được sống lâu hạnh phúc. Nhưng thực tế đời sống con người đầy 

gian khổ, chóng qua. Cần biết dùng đau khổ chóng qua của đời này 

để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 9,16-19.22-23 

Việc rao giảng Tin Mừng là một bổn phận như lời thánh Phaolô 

nói: "Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". Ðó cũng là 

bổn phận của mỗi người chúng ta, và là ý nghĩa của đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,29-39 

Tin Mừng hôm nay thuật lại hoạt động thường nhật của Chúa 

Giêsu, là rao giảng Tin Mừng, chữa bệnh trừ quỷ và cầu nguyện liên 

lỉ với Chúa Cha. Ðó là tấm gương sáng và là lý tưởng sống của 

chúng ta. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người 

Chúa Giêsu dạy chúng ta dùng đau khổ để được sống hạnh 

phúc vĩnh cửu. Chúng ta nhiệt tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin 

Mừng cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm 

hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và đời sống chứng tá của 

mình. 

2. Nhiều người hiện nay đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, và nạn 

kỳ thị, hận thù. Xin Chúa thương cứu giúp nâng đỡ, cho họ được 

thoát khỏi cảnh khổ cực lầm than. 

3. Chúa Giêsu sẵn lòng hy sinh chịu chết, cho chúng ta được 

sống và sống hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho các Kitô hữu thông phần 

đau khổ với Người, để cứu rỗi chính mình và mọi người. 

4. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Chúa Cha. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, cầu nguyện siêng năng bền đổ, 

để được Chúa ban ơn này và phần thưởng vô cùng đời sau. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp hồn xác chúng 

con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn 

xác anh chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C 

Thầy Bảo Thì Tôi Thả Lưới 

(Is 6,1-2.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên... 

Chúa nhật trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị người đồng 

hương khước từ và tìm cách giết hại; nhưng hôm nay khác hẳn, dân 

chúng khắp nơi tuôn đến nghe Người giảng, đặc biệt ông Simon nhờ 

vâng lời Chúa đã lưới được mẽ cá lạ lùng, khiến ông hoảng sợ. 

Nhưng Chúa bảo: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ đi lưới người như lưới 

cá. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết nhận 

mình là kẻ tội lỗi yếu đuối, để được Chúa cứu giúp, và biết phụ giúp 

Chúa "lưới người" về cho Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 6,1-2.3-8 

Ngôn sứ Isaia thấy Chúa hiện ra với tất cả triều thần thiên quốc 

đầy vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Người. 

Ông liền tình nguyện phục vụ Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,1-11 

Thánh Phaolô tự nhận là tông đồ hèn mọn nhất vì đã bắt bớ 

Chúa. Nhưng Chúa thương sai ông rao giảng Ðức Giêsu chịu chết 

và sống lại chuộc tội mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 5,1-11 

Tin Mừng hôm nay thuật lại dân chúng kéo đến nghe Chúa 

giảng đông đúc. Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon lưới được 

nhiều cá, để sai ông đi lưới người. Và ông đã bỏ mọi sự mà đi theo 

Chúa. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương chọn chúng ta làm tông đồ giảng đạo Chúa. 

Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng lưới người cho Chúa. Xin 

cho mọi thành phần dân Chúa nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời 

cầu nguyện, bằng gương sáng và việc bác ái hằng ngày. 

2. Loài người luôn gặp thiên tai, bệnh tật, đói khát đau khổ. Xin 

Chúa thương cứu giúp mọi người thoát khỏi gian nan khốn khó 

hằng ngày. 

3. Chúa thương kêu gọi Phaolô trở lại giúp Chúa giảng đạo cho 

dân ngoại. Xin cho những người chưa biết Chúa và các kẻ đã bỏ 

Chúa được trở lại cùng Chúa. 

4. Nhờ vâng lời Chúa, thánh Phêrô đã lưới được mẽ lưới đầy 

cá. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, để thu 

được kết quả dồi dào trong đời sống. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu giúp hồn xác chúng 

con. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, thương giúp hồn 

xác anh chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A 

Trung Thành Tuân Giữ Luật Chúa 

(Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta trung thành tuân giữ luật Chúa, 

ăn ở công minh chính trực, để tỏ lòng yêu mến Chúa, và để được 

vào Nước Trời hưởng phúc muôn đời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến 

chuộng luật Chúa và trung thành tuân giữ suốt đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 15,16-21 

Chúa cấm làm điều xấu ác, nhưng có tuân giữ hay không là tùy 

mỗi người. Người khôn là kẻ biết giữ luật Chúa để được thưởng 

muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 2,6-10 

Thánh Phaolô phân biệt hai thứ khôn ngoan: khôn ngoan thế 

gian thì đưa đến diệt vong. Còn khôn ngoan do Chúa mạc khải thì 

dẫn đến cõi phúc muôn đời. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,20-22.27-28.33-34.37 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh luật cũ của ông 

Môisen và luật mới của Người. Người không hủy bỏ luật cũ mà kiện 

toàn cho nó hoàn hảo, để mọi người tuân giữ mà được vào Nước 

Trời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa ban lề luật giúp chúng ta làm lành lánh tội để được vào 

Nước Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Chúa Giêsu kiện toàn luật cũ của ông Môisen để giúp loài 

người sống hoàn thiện như Cha trên trời. Xin cho mọi thành phần 

dân Chúa trung thành tuân giữ để được thừa hưởng Nước Trời. 

2. Mười điều răn Chúa chỉ tóm lại hai điều là mến Chúa hết 

lòng và thương yêu mọi người như chính mình. Xin cho chúng ta 

luôn tuân giữ hai giới răn cao trọng đó. 

3. Loài người hiện đang sa đọa vì nạn ích kỷ, kỳ thị, hận thù, 

sống vô kỷ luật. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ, cho họ biết sống 

theo lương tâm hướng dẫn. 

4. Chúa sẽ ban khôn ngoan cho kẻ yêu mến Chúa. Xin cho các 

tín hữu cộng đoàn chúng ta chân thành yêu mến Chúa, để được 

khôn ngoan chu toàn bổn phận đối với Chúa và với mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, "Chúa đến không phải để hủy bỏ lề 

luật, nhưng để kiện toàn". Xin cho chúng con ngày càng tuân giữ 

luật Chúa cách trọn hảo, để được vào Nước Chúa hưởng phúc muôn 

đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B 

Chúa Thương Chữa Người Bệnh Cùi 

(Lv 13,1-2.45-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian. 

Việc Chúa thương chữa người bệnh cùi trong Tin Mừng hôm 

nay nhắc chúng ta nhớ: bệnh tật phần xác ám chỉ tội lỗi của linh 

hồn. Chúa thương cứu chữa hồn xác chúng ta để chúng ta thấy rõ tội 

lỗi thật ghê tởm và lòng nhân từ Chúa thật lạ lùng. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết xa 

lánh tội lỗi và noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ anh chị em bệnh 

tật khốn khổ phần hồn phần xác. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Lv 13,1-2.45-46 

Bệnh cùi rất ghê tởm, kẻ mắc bệnh nầy phải sống xa mọi người 

vì sợ lây nhiễm, nhất là vì bệnh cùi ám chỉ tội lỗi. Ðó là nội dung 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 10,31-11,1 

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu tránh làm gương xấu cho kẻ 

khác, một phải bắt chước ngài làm gương tốt cho mọi người, để 

giúp họ được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,40-45 

Tin Mừng hôm nay thuật lại người cùi tin Chúa chữa anh khỏi 

bệnh, nên chạy đến xin Chúa cứu chữa. Chúa thương chữa anh 

nhưng cấm không cho nói với ai. Nhưng anh vẫn rao truyền khắp 

nơi quyền năng cao cả của Chúa. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật mọi người. 

Chúng ta hân hoan cảm tạ và khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin cho 

mọi thành phần dân Chúa biết noi gương Chúa, hết lòng thương 

giúp anh chị em và tha thứ cho nhau. 

2. Bệnh cùi ám chỉ tội lỗi, nên sau khi chữa người bệnh cùi, 

Chúa bảo đi trình diện tư tế là đến tòa cáo giải để được tha tội. Xin 

cho chúng ta lo xưng tội mỗi khi lầm lỗi. 

3. Con người hiện đang mắc nhiều thứ bệnh cùi: cùi vì ích kỷ, 

cùi vì ham mê tửu sắc danh lợi, cùi vì kỳ thị hận thù!... Xin Chúa 

thương tha thứ cứu chữa. 

4. Sau khi chữa người bệnh cùi, Chúa bảo không được nói với 

ai, nhưng anh vẫn loan truyền khắp nơi. Xin cho các tín hữu cộng 

đoàn chúng ta biết loan truyền cho mọi người: những ơn lành Chúa 

đã thương ban. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha 

thứ. Xin thương tha mọi lỗi lầm chúng con, và cứu chữa chúng con 

khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C 

Ðược Chúa Chúc Lành Hay Bị Chúc Dữ 

(Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17-18.20-26) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa chúc lành và lời Chúa cảnh cáo trong Tin Mừng hôm 

nay cho chúng ta thấy: con đường dẫn chúng ta đến cõi phúc thật là 

con đường siêu thoát. Siêu thoát đối với những quyến rũ của giàu 

sang vui sướng ở đời, để chỉ khao khát tìm kiếm Chúa và tin tưởng 

trông cậy Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết làm theo 

Lời Chúa: tìm kiếm Chúa, tin tưởng Chúa trọn đời chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 17,5-8 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Giêrêmia cho biết: kẻ tin Chúa 

"như cây trồng bên dòng nước không ngừng trổ sinh bông trái"; và 

kẻ tin cậy người đời như cây trồng nơi hoang địa, sẽ phải khô héo 

chết chóc. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,12.16-20 

Các tín hữu Côrintô không tin có sự sống lại, nên thánh Phaolô 

xác quyết: Chúa Giêsu đã sống lại, thì những kẻ tin Người cũng sẽ 

sống lại để sống hạnh phúc. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 6,17-18.20-26 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu chúc phúc cho người 

sẵn lòng chịu khổ vì Chúa, họ sẽ được phần thưởng trọng đại. Và 

Người cảnh cáo kẻ giàu có vui sướng sống ích kỷ vì họ sẽ phải sầu 

khổ khóc than. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa hứa ban hạnh phúc thiên đàng cho những ai tin cậy 

Người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. "Anh em là những kẻ nghèo khổ, anh em thật có phúc, vì 

Nước Trời là của anh em". Xin cho mọi thành phần dân Chúa hết 

lòng tin cậy phó thác vào Chúa, để được hưởng phúc thật Chúa ban. 

2. "Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vui sướng chỉ biết 

sống ích kỷ, vì các ngươi đã được an ủi rồi". Xin cho người giàu có 

biết sống quảng đại yêu thương, để thay vì bị sa ngã thì được Chúa 

chúc lành. 

3. Mong muốn được hạnh phúc là ước vọng sâu xa của con 

người. Xin cho mọi người hiểu họ chỉ được hạnh phúc thật, khi biết 

chia cơm sẻ áo cho người nghèo khổ bất hạnh. 

4. Mọi sự ở đời đều chóng qua, chỉ có Chúa mới tồn tại. Xin 

cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta luôn hướng tâm hồn lên Chúa, 

tin tưởng trông cậy Chúa là nguồn hạnh phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con, con 

đường dẫn đến hạnh phúc thật. Xin cho chúng con biết vâng nghe 

và làm theo Lời Chúa luôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A 

Thương Nhau Như Chúa Thương 

(Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên... 

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã kiện toàn bốn giới răn trong 

Cựu Ước. Hôm nay Người bổ sung thêm hai giới răn khác là không 

chống lại kẻ ác và thương yêu kẻ thù. 

Ở đời không có gì quý bằng tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu 

và được yêu; và tình yêu cao cả nhất là yêu thương như Chúa 

thương yêu. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hiểu biết và 

thực thi yêu thương như ý Chúa muốn. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18 

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh như Thiên Chúa là 

Ðấng Thánh. Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa 

thương yêu, không được thù ghét báo oán ai. Ðó là ý nghĩa bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 3,16-23 

Thấy cộng đoàn Corintô tự hào khôn ngoan rồi chia rẽ nhau, 

thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Ðền Thờ Thiên 

Chúa. Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, hận 

thù báo oán nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,38-48 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai giới luật là 

không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ nghịch thù, để được 

giống Cha trên trời là Ðấng nhân từ quảng đại. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước Cha trên trời là Ðấng nhân 

từ, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương của 

Chúa đến cho mọi người. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh 

nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái hằng 

ngày. 

2. "Luật xưa dạy: Mắt đền mắt. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: 

Ðừng chống cự kẻ ác". Xin cho mọi người vâng nghe Lời Chúa, 

thương yêu tha thứ nhau, để nên giống Cha trên trời là Ðấng luôn 

tha thứ. 

3. "Luật xưa dạy: hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, 

Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em". Xin 

cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa: thương yêu cầu nguyện 

cho hết mọi người, kể cả kẻ nghịch, người thù của chúng ta. 

4. "Các ngươi phải sống thánh thiện, vì Thiên Chúa các ngươi 

là Ðấng Thánh". Xin cho cộng đoàn chúng ta vâng nghe Lời Chúa, 

sống thánh thiện trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến kiện toàn lề luật. Xin 

thương giúp chúng con ngày càng giữ luật Chúa cách hoàn hảo hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm B 

Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa 

(Is 43,18-19.21-22.24-25; 2Cr 1,18-22; Mc 2,1-12) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ Chúa Giêsu là 

Thiên Chúa. Người chứng tỏ điều đó qua việc người chữa bệnh và 

tha tội cho người bất toại, trong Tin Mừng hôm nay. Ðồng thời 

Người sửa dạy nhóm biệt phái và kinh sư, vì họ không tin Người là 

Con Thiên Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta tin thật Chúa 

Giêsu là Thiên Chúa. Người quyền năng và hay thương xót. Xin 

người thương cứu chữa chúng ta khỏi mọi khốn khó phần hồn phần 

xác. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 43,18-19.21-22.24-25 

Ngôn sứ Isaia kêu gọi dân Chúa nhớ mọi ơn lành Chúa đã ban 

cho họ. Người đã tha tội họ, cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho ông 

Môisen dẫn họ về Ðất Hứa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 1,18-22 

Thánh Phaolô xác quyết Ðức Giêsu là Thiên Chúa, Người là 

Ðấng hằng có, là nền tảng cho kẻ tin Người. Chính Người đã đóng 

ấn tín và ban Thánh Thần cho chúng ta ngày chúng ta lãnh Bí Tích 

Rửa Tội. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,1-12 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành 

người bất toại, nhờ lòng tin của anh và của thân nhân. Dịp này, Ðức 

Giêsu chứng tỏ người là Thiên Chúa thật. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người luôn thương yêu cứu giúp 

hồn xác chúng ta. Chúng ta hoan hỷ cảm tạ Chúa và tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người tin Ðức Kitô là 

Thiên Chúa. Xin cho mọi phần tử Hội Thánh biết chu toàn sứ mạng 

bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện, nhứt là bằng gương sáng đức tin 

của mình. 

2. Nhiều người ngày nay mắc bệnh bất toại thiêng liêng, khiến 

cho họ không nhận biết Thiên Chúa và thù ghét anh em. Xin Chúa 

thương cứu chữa, cho họ tin kính Chúa và yêu thương tha nhân. 

3. Ðức Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ. 

Xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa, sẵn lòng tha thứ và 

thương yêu giúp đỡ mọi người. 

4. Niềm tin vào Chúa giúp con người vượt qua mọi thử thách 

gian nan. Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tin kính Chúa, bằng 

đời sống trung thành phụng sự Chúa và thương mến mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng thương yêu cứu giúp hồn 

xác chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn lòng 

thương giúp anh chị em chúng con phần hồn phần xác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C 

Thương Người Như Chúa Thương 

(1Sm 26,7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người tín hữu sống 

đỉnh cao của đức bác ái. Ðó là "yêu thương kẻ thù như Chúa 

thương". Cần phải làm ơn chúc phúc, cầu nguyện cho kẻ nghịch, 

người thù với mình. Có như thế chúng ta mới giống Cha chúng ta ở 

trên trời, Người thương ban ơn giáng phúc cho kẻ dữ cũng như 

người lành. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn vâng 

nghe và làm theo Lời Chúa dạy, để xứng đáng làm con cái Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1Sm 26,7-9.12-13,22-23 

Vua Saun thù ghét Ðavít là trung thần của vua. Vua luôn tìm 

giết ông. Ngược lại Ðavít rất bao dung. Ông có thể giết vua được dễ 

dàng, nhưng ông đã tha chết cho vua. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,45-49 

Vì tổ tiên Adong đã phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một 

Người chịu chết chuộc tội loài người. Nhờ đó mọi người được mang 

hình ảnh Ðấng bởi trời, phải sống yêu thương như Thiên Chúa. Ðó 

là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 6,27-38 

Tin Mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tuyệt đỉnh của 

Chúa cho mọi người. Ðó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho 

kẻ thù, để được nên giống Chúa là Ðấng nhân từ. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Cha nhân lành hằng thương yêu cứu giúp kẻ dữ 

như người lành. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Hội thánh luôn kêu gọi các tín hữu thương yêu giúp đỡ mọi 

người, kể cả kẻ nghịch, người thù. Xin cho mọi thành phần dân 

Chúa luôn nhiệt tâm thực hành lời Hội thánh dạy. 

2. Hiện nay bạo lực, hận thù khủng bố đang hoành hành khắp 

nơi trên thế giới. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ con người, cho 

họ biết yêu thương tha thứ nhau. 

3. "Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân 

từ". Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, 

để được nên giống Chúa là Cha nhân từ. 

4. "Các con chớ xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét". Xin 

cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta đừng bao giờ xét đoán lên án ai, 

để khỏi bị xét phạt nặng nề. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống giống Cha 

chúng con ở trên trời là Ðấng nhân từ. Xin giúp chúng con thực 

hành được điều Chúa dạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A 

Hoàn Toàn Tin Tưởng Chúa 

(Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa luôn thương yêu lo 

lắng cho chúng ta. Người chăm sóc chúng ta hơn các loài các vật 

Người đã dựng nên: Người chẳng những thương giúp chúng ta phần 

xác, mà còn cứu rỗi linh hồn chúng ta. Người biết chúng ta cần gì 

trước khi chúng ta kêu xin Người. Người vẫn không quên chúng ta, 

ngay cả khi chúng ta quên Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin 

tưởng phó thác vào sự thương yêu quan phòng của Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 49,14-15 

Ðoạn sách của ngôn sứ Isaia sau đây cho thấy dân Chúa đang bị 

lưu đày khổ sở bên Babylon. Họ than trách Chúa bỏ rơi họ. Thực sự 

Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, vì họ là con cái Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 4,1-5 

Các tín hữu Corintô có thói xấu xét đoán kẻ khác. Thánh 

Phaolô dạy họ biết: chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán, vì chỉ có 

Người mới biết rõ lòng mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,24-34 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chọn 

Chúa hay là làm nô lệ của cải, vì "không ai có thể vừa làm tôi Chúa 

vừa làm nô lệ tiền của được". Làm tôi Chúa là lo tìm Nước Chúa 

bằng cách làm theo Lời Chúa dạy. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta chọn Người, làm theo ý Người. 

Chúng ta quyết tâm chọn Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp đỡ mọi người tìm kiếm Nước 

Chúa, làm theo ý Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh 

nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng của 

mình. 

2. Chúa giao cho các vị lãnh đạo các nước trách nhiệm lo cho 

dân ấm no hạnh phúc. Xin cho chánh quyền các nước tận tâm hy 

sinh vì dân vì nước, chứ không vì lợi lộc riêng tư của mình. 

3. Hiện nay nhiều người khổ sở vì thiếu thốn vật chất cũng như 

tinh thần. Xin cho họ biết tìm đến Chúa, để được Người chăm sóc 

nâng  đỡ trong cuộc sống hằng ngày. 

4. Chúa quan phòng luôn mời gọi con cái tin tưởng phó thác 

vào Người. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta đặt hết niềm tin 

vào Chúa, để được Người thương chăm sóc cả xác lẫn hồn. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã hứa quan phòng 

chăm sóc chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác 

vào Chúa, luôn làm theo Thánh Ý Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm B 

Rượu Mới Ðổ Vào Bầu Mới 

(Hs 2,14.15.19-20; 2Cr 3,1-6; Mc 2,18-22) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đem đạo mới 

của Chúa đến cho chúng ta. Ðạo mới phải có những biểu hiện mới, 

như rượu mới phải đổ vào bầu mới. Ðạo mới của Chúa thì thông 

thoáng, dẫn đến chân lý, yêu thương, hoan lạc, chứ không dựa trên 

những lễ nghi tập tục hẹp hòi của đạo cũ. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta can đảm 

dứt bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới hoàn hảo theo Lời 

Chúa dạy. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hs 2,14.15.19-20 

Dân Israel đã được Chúa thương chọn làm dân riêng của 

Người, nhưng họ luôn phản nghịch với Chúa. Dù vậy Thiên Chúa 

vẫn thương yêu chung thủy với họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 3,1-6 

Thánh Phaolô xác quyết: mọi thành công ngài đạt được trong 

tác vụ tông đồ đều do ơn Chúa ban. Và ngài được chọn làm thừa tác 

viên cho giao ước mới của Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,8-22 

Tin Mừng hôm nay thuật lại nhóm Biệt Phái thắc mắc môn đệ 

Chúa Giêsu không ăn chay. Chúa giải thích cho họ hiểu: Người đem 

đạo mới đến cho mọi người, nên phải dứt khoát với đạo cũ. Như thế 

mới bảo đảm đem lại an bình hạnh phúc cho con người. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 - Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đã rao truyền đạo mới của Người để đem lại hạnh 

phúc cho con người. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn 

khoản nài xin. 

1. Hội thánh có sứ mạng nối tiếp Chúa Giêsu loan truyền đạo 

Chúa cho loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm 

chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đức tin hằng 

ngày. 

2. "Vải mới rượu mới" chính là đạo Chúa là nguồn tình yêu an 

bình hạnh phúc cho con người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin theo 

để được an vui hạnh phúc đời nầy và đời sau. 

3. Ðạo Chúa đã được rao giảng hơn hai ngàn năm, nhưng chỉ 

mới có gần một phần ba loài người tin nhận. Xin Chúa sai thêm 

nhiều thợ gặt tài đức cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa. 

4. Chúa đã thương dân Người bằng tình thương chung thủy. 

Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta trung thành bền đổ tin theo 

Chúa đến cùng. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương cho chúng con nhìn 

biết tin kính Chúa. Xin cho chúng con tin theo Chúa luôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C 

Lấy Cái Xà Ra Trước Ðã 

(Hc 27,5-8; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nêu lên những nguyên tắc giúp chúng ta ứng 

xử tốt đẹp với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Là con một Cha, là 

anh em một nhà, mọi người phải đối xử tốt với nhau, nên nói tốt 

nghĩ tốt về nhau, giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, không bao giờ phê 

bình chỉ trích kẻ khác khi bản thân cũng bê bối bất toàn. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn đối xử tốt 

với nhau, luôn giúp nhau sống xứng đáng làm con Chúa là Cha 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 27,5-8 

Ðoạn sách Ðức Huấn Ca sau đây khuyên mọi người chớ vội 

khen chê ai khi chưa biết rõ lòng họ. Muốn biết rõ lòng họ, cần nghe 

những lời họ nói, "vì lòng có đầy, miệng mới nói ra". 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,54-56 

Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta 

thắng được tội lỗi và sự chết. Vì thế chúng ta cần tích cực tham gia 

vào công cuộc cứu rỗi của Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc Tin Mừng: Lc 6,39-45 

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta luôn đối xử tốt với nhau, lo 

sửa lỗi mình trước để có thể giúp người khác sửa chữa khuyết điểm 

của họ. Xin Chúa giúp chúng ta làm được như vậy. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống trọn lành như Cha trên trời. 

Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh cần nhiều vị Mục Tử khôn ngoan tài đức để hướng 

dẫn dân Chúa sống thánh thiện đạo đức. Xin Chúa thương ban cho 

Hội Thánh nhiều vị Mục Tử như lòng Chúa mong muốn. 

2. Loài người đang sống trong lầm than đau khổ vì nạn kỳ thị, 

chia rẽ, hận thù. Xin Chúa thương phá tan mọi bất hòa chia rẽ, cho 

mọi người sống hòa thuận thương yêu nhau. 

3. "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắy ngươi trước, để thấy rõ mà lấy 

cái rác trong con mắt anh em". Xin Chúa thương giúp chúng ta cải 

tà quy chánh, để có thể giúp anh chị em chúng ta sám hối ăn năn. 

4. "Người lương thiện thì làm điều thiện, kẻ gian ác thì làm điều 

ác". Xin Chúa thương cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết làm 

việc lành điều thiện, để xứng đáng làm con cái Cha trên trời là Ðấng 

toàn thiện. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương kêu gọi chúng con sống 

hoàn thiện để được giống Cha chúng con ở trên trời. Xin Chúa 

thương giúp sức chúng con. 
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Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm A 

Muốn Ðược Vào Nước Trời 

(Ðnl 11,18.26-28; Rm 3,21-25.28; Mt 7,21-27) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: "Ai thi hành ý muốn 

Chúa Cha mới được vào Nước Trời..." Chúng ta thường sống đạo bề 

ngoài, chứ chẳng phải bằng cuộc sống vâng theo ý Chúa. Chúng ta 

bắt Chúa làm theo ý riêng của chúng ta hơn. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa tha lỗi chúng ta lâu 

nay chỉ sống đạo bề ngoài. Xin cho chúng ta từ nay biết sống đạo 

bằng thực hành thánh ý Chúa hằng ngày. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 11,18.26-28 

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa ghi nhớ và thực hành các điều 

Chúa dạy, để được Chúa chúc phúc; vì nếu họ không lo tuân giữ 

luật Chúa, họ sẽ bị phạt. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 3,21-25.28 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: 

muốn được nên công chính phải tin Chúa, vì ơn công chính là do 

Thiên Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 7,21-27 

Muốn được vào Nước Trời, phải làm theo Lời Chúa dạy, phải 

thực thi thánh ý Chúa. Ai thực hành thánh ý Chúa thì như người xây 

nhà trên nền đá vững chắc. Ðó là ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu thương dạy chúng ta con đường vào Nước Trời là 

làm theo thánh ý Chúa. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn 

khoản cầu xin. 

1. Thiên Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo mọi người 

làm theo thánh ý Chúa để được vào Nước Trời. Xin cho các vị Mục 

Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và 

bằng gương sáng đời sống hằng ngày. 

2. Nhiều người thắc mắc không biết làm sao biết được thánh ý 

Chúa. Xin cho họ biết thánh ý Chúa đã ghi rõ trong lương tâm, 

trong mười điều răn Chúa, trong Kinh Thánh và giáo huấn của Hội 

Thánh. 

3. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa ghi nhớ và thực hành các điều 

Chúa dạy để được Chúa chúc phúc. Xin cho các Kitô hữu biết làm 

theo Lời ông, để được hưởng phúc lành của Chúa. 

4. Phần đông các tín hữu chỉ sống đạo bề ngoài, không thực 

hành các điều Chúa dạy. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống đạo 

đích thực bằng việc thực thi ý Chúa hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con con 

đường vào Nước Chúa là thi hành thánh ý Cha trên trời. Xin cho 

chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm B 

Ngày Chúa Nhật Ðược Lập Ra Vì Loài Người 

(Ðnl 5,12-15; 2Cr 4,6-11; Mc 2,23-3,6) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luật nghỉ việc xác ngày Chúa 

Nhật và lễ buộc. Chúa Nhật là ngày Chúa dựng nên vì con người, để 

mọi người phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại. Trong ngày này, 

chúng ta nghỉ việc xác để lo việc hồn, để nhớ ngày Chúa nghỉ sau 

khi tạo dựng vũ trụ loài người, và để tưởng niệm ngày Người giải 

phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng ngày 

Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và giúp đỡ hồn xác anh chị em 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 5,12-15 

Chúa truyền cho dân Chúa tuân giữ ngày Sabát. Ðó là ngày 

thánh dành riêng cho Chúa, để thờ phượng Chúa và giúp đỡ hồn xác 

mọi người, hầu được hưởng nhờ phần rỗi. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 4,6-11 

Trong đoạn thư sau đây, chúng ta thấy thánh Phaolô sẵn lòng 

chịu mọi khổ cực vì Chúa, để sức mạnh của Chúa Kitô được tỏ hiện 

trong sự yếu đuối của Ngài. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,23-3,6 

Ðể trả lời cho nhóm Biệt Phái về luật kiêng việc xác ngày Sabát 

và lễ buộc, Chúa Giêsu cho biết: "Ngày Sabát được lập ra vì loài 

người". Ðể chứng minh điều đó, Chúa đã chữa người bại tay trong 

ngày Sabát. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta dùng ngày Chúa Nhật để thờ phượng 

Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và 

tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có trách nhiệm dạy bảo dân Chúa giữ lề luật và 

kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc. Xin cho các vị Mục Tử 

trong Hội Thánh luôn hoàn thành trách nhiệm Chúa phú giao. 

2. Trong Thánh Lễ, Chúa dùng Lời Chúa và Thánh Lễ để giáo 

huấn và nuôi dưỡng các tín hữu. Xin cho chúng ta siêng năng tham 

dự Thánh lễ, nhất là Thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ buộc, để được 

hưởng nhờ ơn Chúa ban. 

3. Hiện nay, nhiều người lợi dụng thời gian ngày nghỉ Chúa 

Nhật và lễ buộc để ăn chơi trác tán. Xin cho họ biết thánh hóa ngày 

của Chúa, để mưu ích cho đời sống tinh thần. 

4. Muốn thánh hóa ngày Chúa Nhật và lễ buộc, ngoài việc dự 

Thánh Lễ và nghỉ việc xác, còn phải thăm viếng giúp đỡ kẻ bệnh tật 

người nghèo khó. Xin cho cộng đoàn chúng ta tích cực làm các việc 

lành đó trong ngày của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con tham dự 

thánh lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc, để thờ 

phượng Chúa và phục vụ anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con tận 

tâm làm theo Lời Chúa dạy. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm C 

Lòng Tin Mạnh Mẽ Khiêm Tốn 

(1V 8,41-43; Gl 1,1-2,6-10; Lc 7,1-10) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hết lòng tin tưởng 

Chúa, phán đoán mọi sự theo giáo huấn của Chúa và đem ra thực 

hành, để Người giúp chúng ta làm được tất cả những gì mà tự sức 

chúng ta không làm được. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta tin Chúa 

mạnh mẽ và khiêm tốn như viên sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 8,41-43 

Vua Salomon vừa xây xong Ðền Thờ thì cầu xin Chúa nhận lời 

tất cả những ai đến đó cầu nguyện, để họ nhận biết Danh Người mà 

tin Người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 1,12.6-10 

Ðoạn thư sau đây thuật lại: khi thánh Phaolô nghe có kẻ giảng 

thứ tin mừng khác với Tin Mừng ngài giảng, ngài khẳng định tin 

mừng đó không phải của Chúa Kitô, vì không do ngài là kẻ được 

Chúa chọn rao giảng. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,1-10 

Một sĩ quan ngoại giáo có đầy tớ bệnh nặng. Ông tin Chúa chỉ 

phán một lời thì đầy tớ ông được mạnh. Chúa khen ông tin mạnh mẽ 

khiêm tốn và cho đầy tớ ông mạnh lại. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm 

nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa khen kẻ tin Chúa và nhận lời kẻ khiêm nhượng. Chúng ta 

vững lòng tin Chúa và khiêm tốn cầu nguyện. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng truyền bá đức tin cho mọi 

người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ 

mạng, bằng lời rao giảng và bằng đời sống chứng tá của mình. 

2. Nhiều người hiện nay tin tưởng vào của cải vật chất và quyền 

lực chức quyền hơn là tin Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới 

cứu họ khỏi mọi khốn khổ hồn xác. 

3. Nhờ lòng tin khiêm nhường mạnh mẽ mà viên sĩ quan ngoại 

giáo được Chúa khen ngợi cứu giúp. Xin cho các tín hữu Chúa biết 

noi gương sáng đó hằng ngày. 

4. Thánh Phaolô cương quyết bảo vệ Tin Mừng và niềm tin 

Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh nhân, luôn 

củng cố niềm tin của chúng ta vào Lời Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa khen ngợi lòng tin mạnh mẽ 

khiêm tốn của viên sĩ quan ngoại giáo. Xin giúp chúng con sống 

khiêm tốn và tin Chúa mạnh mẽ suốt đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A 

Chúa Giêsu Ðến Cứu Vớt Kẻ Tội Lỗi 

(Hs 6,3-6; Rm 4,18-25; Mt 9,9-13) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 10 thường niên... 

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu kêu gọi một người mà 

thời đó cho là tội lỗi. Ðó là ông Mátthêu, người thu thuế. Ông được 

Chúa gọi đi giảng đạo với Chúa, vì Người đến thế gian để kêu gọi 

và cứu vớt kẻ tội lỗi. Ðó là sứ mạng Người đã lãnh nhận nơi Cha 

Người. Người chứng tỏ cho loài người thấy rõ Thiên Chúa là Tình 

Yêu, tình yêu tha thứ và cứu rỗi. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, chân thành cảm tạ Chúa vì 

Chúa đã yêu thương tha thứ và cứu vớt chúng ta. Xin cho chúng ta 

biết đón nhận những người tội lỗi, và giúp họ sớm trở về với Chúa. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Hs 6,3-6 

Chúa thấy dân Người chỉ thờ kính Người bề ngoài, nên nhờ 

Ngôn sứ Hôsê sửa dạy họ, cho họ biết: "Người muốn tình yêu chứ 

không cần hy tế". Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 4,18-25 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho thấy nhờ tin vào Lời 

Chúa hứa mà ông Ápraham được nên công chính. Chúng ta cũng sẽ 

nên công chính nếu chúng ta tin Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô sống 

lại từ cõi chết. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 9,9-13 

Nhóm Biệt Phái thấy Chúa Giêsu kêu gọi và ăn uống với người 

thu thuế và kẻ tội lỗi thì phê bình chỉ trích Chúa. Chúa cho họ biết: 

Người đến kêu gọi và cứu vớt kẻ có tội. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng 

hôm nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu thương kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ 

cứu vớt. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện: 

1. Hội thánh có sứ mạng kêu gọi con cái sám hối mỗi khi lầm 

lỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, 

bằng lời rao giảng và gương sáng của mình. 

2. Nhiều người sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn hối cải. 

Xin Chúa thương ban ơn giúp sức, cho họ mau mắn trở về với Chúa 

như ông Mátthêu. 

3. Sám hối chân thật và mau mắn là việc thờ phượng đẹp lòng 

Chúa hơn hết. Xin cho chúng ta thật lòng hối cải mỗi khi phạm tội 

mất lòng Chúa. 

4. Chúa thương tha thứ cứu vớt mọi người. Xin cho các tín hữu 

họ đạo chúng ta biết noi gương Chúa: thương giúp anh chị em lầm 

lạc tội lỗi trở về với Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu vớt chúng con 

là kẻ tội lỗi, chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con 

biết thương giúp anh chị em tội lỗi trở về với Chúa. 
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Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B 

Ai Là Mẹ Và Là Anh Chị Em Tôi 

(St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 10 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: thân nhân Chúa Giêsu sợ 

nguy hại cho gia đình, nên tìm cách đưa Chúa về nhà và không cho 

Người đi giảng đạo nữa, và phao đồn Người mất trí. Còn các kinh 

sư thì cho rằng Người bị quỷ ám và dựa vào quyền quỷ vương mà 

trừ quỷ. 

Dịp này Chúa Giêsu dạy chúng ta tin vào quyền năng Người, 

nhứt là vâng nghe Chúa Thánh Thần mà làm theo thánh ý Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin 

tưởng và thi hành thánh ý Chúa, để xứng đáng làm con yêu dấu 

Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 4,9-15 

Sau khi tổ tiên Adong Eva phạm tội, Chúa gọi đến xử. Thay vì 

sám hối, họ cứ đổ lỗi cho nhau, nên Chúa phạt hết ông bà, ma quỷ 

và cả loài người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 4,13-5,1 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói đến những đau khổ 

trong đời tông đồ của ngài. Nhưng ngài tin chắc: "Nó sẽ đem lại 

vinh quang bất tận", nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết và sống 

lại. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 3,20-35 

Thấy Chúa Giêsu nhiệt thành truyền giáo, thân nhân sợ bị vạ 

lây nên tìm cách đưa Người về. Còn nhóm kinh sư ganh tỵ thì bảo 

Người bị quỷ ám, nhưng Chúa vẫn cương quyết thi hành thánh ý 

Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Mặc dầu phải chịu nhiều gian lao chống đối, Chúa Giêsu vẫn hy 

sinh cứu giúp chúng ta và trung thành thực thi thánh ý Chúa Cha. 

Chúng ta quyết noi gương Người và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách trên đường phụng sự 

Chúa. Xin Chúa thương giúp các vị Mục Tử luôn sẵn sàng hy sinh 

theo Thánh Ý Chúa. 

2. Trên thế giới ngày nay, con người thương cậy dựa vào thế 

lực tiền của chức tước hơn là tin tưởng quyền năng Thiên Chúa. Xin 

cho họ hiểu rằng: "Nếu không có Chúa, họ không làm gì được". 

3. Nhiều người phạm tội phản nghịch Chúa Thánh Thần, vì từ 

chối tình thương cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi lòng 

mở trí cho họ sẵn sàng lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. 

4. "Ai thi hành ý muốn Thiên Chúa, người đó là mẹ và là anh 

chị em Ta". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn làm theo Lời 

Chúa dạy, để được làm con cái Cha trên trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẵn lòng chịu đau khổ chống 

đối để cứu rỗi chúng con, và để thi hành ý muốn Chúa Cha. Xin 

thương giúp chúng con biết noi gương Chúa. 
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Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm C 

Chúa Giêsu Cho Kẻ Chết Sống Lại 

(1V 17,17-21; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 10 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ tình thương và quyền 

năng vô cùng của Thiên Chúa. Người thương cứu rỗi chúng ta và 

cho kẻ chết sống lại, qua phép lạ Chúa Giêsu cho con trai độc nhất 

của bà góa Naim sống lại. "Qua phép lạ nầy, Chúa Giêsu báo trước 

Người cũng sẽ chịu chết và sống lại chuộc tội chúng ta, cho chúng 

ta sống muôn đời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đáp lại 

tình thương hải hà của Chúa, bằng đời sống "mến Chúa yêu người", 

và hết lòng tin vào quyền năng Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 17,17-24 

Bài đọc sau đây thuật lại phép lạ ngôn sứ Êlia làm cho con trai 

bà góa ở Xa-rép-ta sống lại, sau khi ông cầu nguyện ba lần cho nó. 

Lời cầu nguyện chính là hơi thở, là sự sống của người tín hữu Kitô. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 1,11-19 

Thánh Phaolô thú nhận ông là kẻ bắt đạo Chúa, nhưng được 

Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ, nên ông luôn rao giảng Tin 

Mừng cho mọi người tin mà được cứu độ như ông. 

Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,11-17 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cho con trai 

độc nhất của bà góa Naim sống lại. người cũng là Con duy nhất của 

Chúa Cha, Người sẽ chịu chết và sống lại cứu rỗi chúng ta. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương cứu sống mọi người phần hồn phần xác. Chúng ta 

thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng cứu sống loài người phần 

hồn phần xác. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu 

toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và đời sống bác ái hy sinh hằng 

ngày. 

2. Nhiều người chết phần hồn vì nghe theo ma quỷ, xác thịt, thế 

gian. Xin Chúa thương cho họ sống lại như con trai bà góa thành 

Naim. 

3. Sống là một hồng ân và chết không phải là hết. Xin cho mọi 

người biết sử dụng cuộc sống tạm đời, để tạo nên hạnh phúc cho 

cuộc sống vĩnh cửu mai sau. 

4. Sống chết là thuộc quyền của Chúa. Xin cho  các tín hữu 

cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, để được sống 

bình an và sau hết được chết lành. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp chúng con 

khỏi chết phần hồn phần xác, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin 

cho chúng con luôn tín thác vào Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A 

Các Tông Ðồ Ðến Với Chiên Lạc 

(Xh 19,2-6; Rm 5,6-10; Mt 9,36-10,8) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 11 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho thấy nhiều người lầm than khốn khổ. 

Chúa Giêsu thương xót họ, gọi mười hai tông đồ đến, và sai đi cứu 

giúp họ, đặc biệt các chiên lạc, là những người tội lỗi, bệnh tật... 

Người cũng gọi chúng ta cộng tác với Người, vì "lúa chín đầy đồng, 

thợ gặt lại ít". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng cộng 

tác vói Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 19,2-6 

Chúa đã lập giao ước với dân Israel qua ông Môisen. Người 

nhận họ làm dân riêng của Người. Người cho họ làm vương quốc tư 

tế, là dân thánh của Người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,6-10 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa thương 

chúng ta, ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, giao hòa 

chúng ta với Người, hầu chúng ta được sống nhờ Con của Người. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 9,3,36-10,8 

Chúa Giêsu thấy nhiều người lầm than khốn khổ, Người thương 

xót họ, sai các tông đồ đến cứu giúp họ. Người cũng mời gọi chúng 

ta cộng tác với Người, đem ơn cứu rỗi của Người đến cho anh chị 

em chúng ta. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

Chúa thương loài người, ban Con Một Người chịu chết chuộc 

tội mọi người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa 

cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu 

toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và việc hy sinh bác ái hằng 

ngày. 

2. Nhiều người ngày nay từ chối tình thương cứu rỗi của Chúa. 

Xin Chúa thương soi sáng cho họ nhìn biết tin kính Chúa, để được 

hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 

3. Chúa Cha thương sai Con Một đến thế gian, chịu chết hòa 

giải nhân loại với Chúa. Xin cho các tín hữu chúng ta cộng tác trong 

công cuộc hòa giải với Người. 

4. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người cộng tác với Người trong 

công trình cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng cộng tác 

với Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương sai Con Chúa và các tông đồ 

đến cứu giúp hồn xác chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. 

Xin cho chúng con nhiệt thành cộng tác với Chúa. 
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Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B 

Nước Trời Luôn Lớn Mạnh 

(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 11 thường niên... 

Sứ điệp Chúa muốn gởi đến chúng ta hôm nay là sức tăng 

trưởng mạnh mẽ của Nước Chúa. Nước Chúa là Hội Thánh ví như 

hạt giống hay hạt cải gieo xuống đất. Nó tự nẩy mầm, mọc lên, sinh 

bông kết trái. Chính Chúa làm cho Hội Thánh Chúa lớn mạnh, phát 

triển, sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi cho con người. Bổn 

phận chúng ta là nổ lực rồi cậy trông vào quyền năng vô cùng của 

Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng 

vào sức phát triển phi thường của Nước Chúa, và cho chúng ta nên 

dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển đó. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 17,22-24 

Ngôn sứ Êdekien loan báo Chúa sẽ lập Nước Người. Lúc đầu 

nó chỉ là một chồi non, nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh bông trái, 

chim trời sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,6-10 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống 

đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến trước tòa Chúa, để lãnh nhận 

những gì tương xứng với việc tốt xấu họ làm lúc còn sống. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 4,26-34 

Nước Chúa là Hội Thánh Chúa lập ở trần gian. Lúc đầu, nó chỉ 

là hạt giống hay hạt cải nhỏ bé. Nó sẽ tự mọc lên và trổ bông kết trái 

là phần rỗi của mọi người. Con người chỉ là dụng cụ thô thiển của 

Nước Chúa. Ðó là ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian. Chúng ta quyết tâm 

trở nên công dân Nước Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh tiếp tục xây dựng Nước Chúa ở 

trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt thành 

chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và việc từ thiện bác ái hằng 

ngày. 

2. Nước Chúa là Hội Thánh luôn gặp các sức chống phá dữ dằn. 

Xin Chúa thương gìn giữ cho Hội Thánh vượt qua mọi thử thách 

gian lao, luôn phát triển mạnh mẽ như ý Chúa muốn. 

3. Chúa hứa ở cùng Hội Thánh cho đến tận thế. Xin cho các 

Kitô hữu tin vào quyền năng Chúa, nhứt là tin vào cuộc chiến thắng 

của Nước Chúa, mà luôn trung thành bền đỗ theo Chúa. 

4. Mỗi người là dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển 

Nước Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng làm dụng cụ cho 

Nước Chúa, nhờ lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng đời sống 

hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian, để 

đem lại phần rỗi cho chúng con. Chúng con chân thành cám ơn 

Chúa. Xin Chúa dùng chúng con làm dụng cụ cho Nước Chúa. 
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Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C 

Tin Yêu Nhiều Thì Ðược Tha Nhiều 

(2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 11 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối tội 

lỗi để được Chua tha thứ... Là con người, ai cũng có tội, càng tội 

nhiều, càng cần tin yêu nhiều, để được Chúa thứ tha như người nữ 

trong Tin Mừng hôm nay. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mỗi khi 

lầm lỗi, biết ăn năn sám hối và tin mến Chúa, để được Chúa tha thứ; 

và chúng ta noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm anh chị em 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 12,7-10.13 

Ngôn sứ Nathan cảnh cáo vua Ðavít vì tội nặng ông đã ngoại 

tình với vợ quan Uria và giết cả ông ta. Vua khiêm tốn nhận lỗi nên 

được Chúa thứ tha. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 2,16.19-21 

Thánh Phaolô xác quyết: nhờ tin vào Chúa Giêsu mà con người 

được công chính. Vì thế, mọi người cần chịu đóng đinh với Ðức 

Kitô để cùng được sống lại với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,36-8,3 

Tin Mừng hôm nay thuật lại người nữ khét tiếng tội lỗi đã sám 

hối ăn năn, nên được Chúa tha. Chị đã tin yêu nhiều nên được tha 

nhiều. Càng tin mến Chúa, càng được Chúa thương tha thứ. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta 

thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu đã trao quyền tha bắt tội cho Hội Thánh. Xin cho 

các vị Mục Tử biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho 

mọi người, nhất là những người thành tâm sám hối và tin mến Chúa. 

2. Nhiều người ngày nay không ý thức tội lỗi, chẳng nhìn nhận 

thân phận hèn yếu của mình. Xin cho họ khiêm tốn nhận biết tội lỗi 

của mình mà ăn năn sám hối. 

3. Trong đời sống Kitô hữu, không gì an vui hạnh phúc cho 

bằng có được tâm hồn trong sạch. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức 

chúng ta giữ mình sạch tội luôn. 

4. Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm anh chị 

em, để được Chúa thương tha tội chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương tha tội chúng con. Chúng con 

chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thương yêu tha 

thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng con. 
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Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A 

Vững Lòng Tin Cậy Chúa 

(Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta vững lòng tin cậy 

Chúa, vì Người luôn thương yêu chăm sóc hồn xác chúng ta. Sống 

trên đời, không ai khỏi phải gian lao thử thách. Nhưng chúng ta 

đừng sợ. Cứ tin tưởng và lo làm chứng cho Chúa, vì có Chúa luôn 

thương lo cho chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

tưởng và làm chứng cho Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 20,10-13 

Ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch Chúa, 

nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông. Nhưng ông vẫn trông cậy 

Chúa, và Chúa đã giải thoát ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,12-15 

Do tội Adong mà loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới 

là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Chúa và được 

sống. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 10,26-33 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sai các tông đồ đi 

giảng đạo, và báo trước các ông sẽ phải gặp nhiều khốn khó bách 

hại. Nhưng "đừng sợ", vì Người luôn ở với các ông, che chở các 

ông. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa quan phòng hằng chăm sóc gìn giữ chúng ta. Chúng ta vui 

mừng tin cậy Chúa và khẩn thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng củng cố lòng tin cho các tín hữu 

Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn 

sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng đức tin của mình. 

2. Nhiều người mất lòng tin cậy Chúa vì ham mê của cải danh 

vong ở đời. Xin Chúa thương soi lòng mở trí, cho họ nhận biết chỉ 

có Chúa mới là nguồn an vui hạnh phúc đích thực cho con người. 

3. Tin cậy Chúa là hết lòng gắn bó cùng Chúa, dấn thân phục 

vụ và làm chứng cho Chúa. Xin cho các Kitô hữu luôn thực hành 

các việc đó tích cực hàng ngày. 

4. Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết khổ giá để chuộc tội mọi 

người. Xin cho giáo hữu trong cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu 

gian lao thử thách, để phụ giúp Chúa cứu rỗi anh chị em. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa hằng thương chăm sóc hồn xác chúng 

con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn 

vững lòng tin cậy Chúa. 
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Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B 

Tin Cậy Thiên Chúa Toàn Năng 

(Gr 28,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ cả cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác vào 

quyền năng vô cùng của Chúa... 

Loài người hiện đang đau khổ vì bạo lực, hận thù, đói khát, 

bệnh tật. Phải chăng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta? Không... Thiên 

Chúa đang ở với chúng ta, Người có thừa khả năng giải thoát chúng 

ta khỏi mọi sự dữ, nếu chúng ta trông cậy, tin tưởng, phó thác vào 

Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

tưởng phó thác vào Chúa, nhứt là những lúc gặp gian nan thử thách. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 28,1.8-11 

Ông Gióp đang bị thử thách nặng nề. Ông kêu cầu Chúa, Chúa 

bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của Người, vì chỉ có người 

mới giải thoát con người khỏi mọi sự dữ. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,14-17 

Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp với 

Ðức Kitô thì được trở nên người mới, và họ có bổn phận phải sống 

cho Chúa là Ðấng đã chết và sống lại cứu chuộc họ. Ðó là ý nghĩa 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 4,35-41 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: trong khi các môn đệ chèo thuyền 

đi với Chúa thì sóng to gió lớn nổi lên; thuyền sắp chìm, trong khi 

Chúa nằm ngủ. Các môn đệ sợ chết nên kêu cầu Chúa. Chúa phán 

một lời, "gió liền tắt, biển lặng như tờ..." 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy mọi người tin tưởng vào quyền năng cao cả của 

Người. Chúng ta quyết tâm tin tưởng Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng 

to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Xin 

cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào quyền năng vô 

cùng của Chúa. 

2. Loài người hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài 

năng sức lực của mình hơn là tin cậy Chúa. Xin cho họ biết: "Nếu 

không có Chúa, họ không làm gì được". 

3. Khi gặp gian nan thử thách, các Kitô hữu thường nghĩ lầm 

chỉ một mình họ đương đầu gánh chịu. Xin cho họ tin có Chúa luôn 

ở bên họ, sẵn sàng ra tay cứu giúp khi họ k6u cầu Người. 

4. Chúa chỉ phán một lời: "Gió liền tắt, biển lặng như tờ". Xin 

cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào quyền 

năng vô cùng của Chúa, mỗi khi gặp gian nan thử thách ở đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn đồng hành vơí chúng con, cứu 

giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Chúng con hết lòng 

cám ơn Chúa. Xin cho chúng con hằng tin cậy phó thác vào quyền 

năng vô cùng của Chúa. 
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Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C 

Chúa Giêsu Là Ai 

(Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Ðấng Cứu 

Thế Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại chuộc tội chúng ta. Vì 

thế ai muốn theo Người, "phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng 

ngày mà theo". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hy sinh chết 

cho tội lỗi xác thịt, để được sống lại hưởng phước với Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Dcr 12,10-11 

Mọi người sẽ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, kể cả 

những kẻ đã đóng đinh Người, đâm thấu trái tim Người, vì họ đã 

sám hối ăn năn. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 3,26-29 

Những ai đã chịu phép Rửa là đã chết cho tội lỗi, đã sống kết 

hợp với Ðức Kitô, được làm con Thiên Chúa nên được thừa tự với 

Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 9,18-24 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn biết người ta bảo 

Người là ai, đặc biệt là các tông đồ, nên ông Phêrô thưa: "Thầy là 

Ðức Kitô, Con Thiên Chúa". Người liền cho biết Người phải chịu 

chết và sống lại chuộc tội loài người. Ai muốn theo Người, phải bỏ 

mình vác thánh giá mình mà theo". 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến chuộc tội loài 

người. Với niềm tri ân cảm tạ, chúng ta khẩn khoản nài xin. 

1. Chúa nhờ Hội Thánh tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người ở 

trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn 

sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hy sinh 

hằng ngày. 

2. Nhiều người hiện nay ham chuộng của cải, danh vọng thú vui 

hơn ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ 

nhận biết, chỉ có Chúa là hạnh phúc chân thật cho con người. 

3. "Thầy là Ðấng Kitô của thiên Chúa". Xin cho mọi người nhìn 

biết Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế duy nhất của loài người, để được 

hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người. 

4. "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng 

ngày mà theo". Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta can đảm bước 

theo con đường thương khó với Chúa Kitô, để được sống lại hưởng 

phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã cho 

Con Chúa chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin giúp 

chúng con đi theo con đường tử nạn của người, để cũng được sống 

lại vinh hiển với Người. 
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Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm A 

Theo Chúa Là Ðón Tiếp Chúa 

(2V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 13 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa. Theo 

Chúa là sẵn sàng tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa. Vì tiếp nhận 

Chúa nên sẵn sàng tiếp đón mọi người là hình ảnh Chúa; vì hy sinh 

cho Chúa nên sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng ngày mà 

theo Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng tiếp 

nhận Chúa và hy sinh vì Chúa, để xứng đáng làm môn đệ Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16 

Trên đường thi hành sứ vị ở vùng Sunam, ngôn sứ Êlisê được 

một gia đình mời vào nhà trú ngụ. Ðáp lại lòng tốt của vợ chồng 

này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già. Ðó là nội 

dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho chúng ta biết: chúng 

ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Ðức Kitô và cùng 

sống lại với Người. Vì thế chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho 

Chúa vì Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 10,37-42 

Theo Chúa trước hết là từ bỏ ý riêng, vác thập giá mình hằng 

ngày mà theo, sau là sẵn sàng tiếp đón Chúa qua các sứ giả của 

Người. Ai đón tiếp Chúa như thế thì sẽ được Chúa thưởng. Ðó là ý 

nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Muốn theo Chúa phải sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ mọi sự và 

vác thánh giá. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh gồm tất cả những người tin theo Chúa ở trần gian. 

Xin cho mọi thành phần Hội Thánh sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ 

mọi sự và vác thánh giá hằng ngày, để xứng đáng làm môn đệ Chúa. 

2. Nhiều người ngày nay chạy theo tiền của, danh vọng, thú vui 

hơn là theo Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ biết: chỉ 

có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật cho con người. 

3. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã 

sai Thầy". Xin cho các Kitô hữu biết tiếp đón và giúp đỡ những 

người nghèo khổ bất hạnh, để được phần thưởng Chúa ban. 

4. "Ai không từ bỏ mình, không vác thánh giá mình mà theo 

Thầy thì không xứng với Thầy". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng 

ta sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được sống 

muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa thương dạy chúng con 

cách sống xứng đáng làm môn đệ Chúa, chúng con chân thành cảm 

tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thực hành Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B 

Chỉ Cần Tin Thôi 

(Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 13 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là "Niềm tin". Chính nhờ lòng tin 

mà Chúa Giêsu đã cho người đàn bà bị loạn huyết được khỏi bệnh, 

và con gái ông Gia-ia được sống lại. Mỗi người chúng ta cần kiểm 

điểm "lòng tin" của mình. Nó có giúp chúng ta nhận ra quyền năng 

cao cả của Chúa và thôi thúc chúng ta sống bác ái không? 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

Chúa, và tin Chúa bằng việc làm cụ thể hằng ngày, để chiếu tỏa 

niềm tin của chúng ta ra trước mặt mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 1,13-15.2,23-24 

Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh 

phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết chóc đau khổ. Chúng ta 

cần sống liêm chính, từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống. Ðó 

là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 8,7.9.13-15 

Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi 

gương Chúa Giêsu là Ðấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó 

như chúng ta, để dạy chúng ta chia sẻ giúp đỡ nhau. Ðó là ý nghĩa 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 5,21-43 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho người 

đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và con gái ông Gia-ia đã chết 

được sống lại, vì họ có lòng tin Chúa. Nhờ lòng tin, Chúa làm được 

tất cả cho chúng ta. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa luôn cứu chữa hồn xác cho những ai tin Người. Chúng ta 

quyết tâm tin Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Thiên Chúa đã giao cho Hội Thánh trách nhiệm khơi dậy và 

củng cố niềm tin cho loài người. Xin cho các thành viên trong Hội 

Thánh nhiệt thành chu toàn trách nhiệm, bằng lời rao giảng, lời cầu 

nguyện và gương sáng đức tin của mình. 

2. Nhiều người ngày nay chỉ cậy dựa vào của cải, tài năng sức 

lực của mình mà không tin tưởng Chúa. Xin Chúa thương soi sáng 

cho họ biết: chỉ có Chúa mới cứu chữa được hồn xác con người. 

3. "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Xin cho mọi người hết 

lòng tin Chúa, để được người chữa khỏi bệnh tật phần xác và tha 

thứ tội lỗi phần hồn. 

4. "Ðừng sợ, chỉ cần tin thôi". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết 

tin tưởng chạy đến Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được 

Người thương cứu giúp. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp kẻ có lòng tin 

Chúa. Xin Chúa thương củng cố lòng tin hèn kém chúng con. 
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Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C 

Tinh Thần Của Môn Ðệ Chúa Giêsu 

(1V 19,16-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 13 thường niên. Tin Mừng hôm nay nêu 

ra ba điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Chúa. Ðó là phải có 

tinh thần hy sinh, khoan dung tha thứ và dứt khoát từ bỏ như Chúa 

Giêsu: Người cương quyết lên Giêrusalem hy sinh chịu chết cứu 

chuộc mọi người. Người tha thứ cho dân làng Samari đã từ khước 

Người; Người bảo những kẻ xin theo Người phải dứt khoát từ bỏ 

những gì cản trở họ theo Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng 

đáp lại lời mời gọi của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa, để xứng 

đáng làm môn đệ Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 18,16.19-21 

Chúa kêu gọi ông Êlisê làm ngôn sứ thay cho ông Êlia. Ông 

dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia. Ông đã nêu 

gương sẵn sàng hy sinh theo Chúa cho chúng ta. Ðó là nội dung bài 

đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 5,1.13-18 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã 

giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do. Chúng ta cần 

sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không nên lợi dụng 

tự do mà sống theo xác thịt. 

- Dẫn vào bài tin Mừng: Lc 9,51-62 

Chúa Giêsu dạy những người muốn làm môn đệ Người phải 

sống như Người: 

- phải có lòng quảng đại tha thứ như Người đã thương tha cho 

dân làng Samari. 
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- sẵn sàng từ bỏ tất cả như Người, hiến mạng sống vì phần rỗi 

nhân loại. Ðó là ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay. 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm môn đệ Chúa. Chúng ta quyết 

tâm theo Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh có sứ mạng thay thế Chúa Giêsu kêu gọi mọi 

người dấn thân theo Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh 

nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng mọi 

phương thế hữu hiệu Chúa ban. 

2. Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội 

loài người. Xin cho các thành phần dân Chúa can đảm hy sinh vác 

thánh giá theo Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Chúa. 

3. Con người ngày càng dùng bạo lực khủng bố giết hại lẫn 

nhau, gây biết bao thảm cảnh cho đồng loại. Xin cho mọi người biết 

thương yêu tha thứ nhau, để đem lại an vui hạnh phúc cho nhau. 

4. Muốn làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. 

Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta dứt khoát từ bỏ những gì còn 

vướng mắc trên đường theo Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương gọi chúng con theo làm 

môn đệ Chúa để được sống muôn đời. Chúng con hết lòng cám ơn 

Chúa. Xin thương giúp chúng con hy sinh từ bỏ những gì cản trở 

chúng con trên bước đường theo Chúa. 
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Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A 

Học Hiền Lành Khiêm Tốn Với Chúa Giêsu 

(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là những kẻ đang vất vả 

mang gánh nặng hãy đến với Chúa Giêsu, học sống hiền lành và 

khiêm tốn như Người, luôn nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của 

mình, để được Người cho sống an vui hạnh phúc đời này và mai 

sau. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống 

theo gương mẫu của Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc1: Dcr 9,9-10 

Ngôn sứ Dacaria kêu mời dân Chúa vui mừng, vì Ðức Kitô sẽ 

đem bình an hạnh phúc đến cho họ. người là vua uy quyền nhưng 

cũng rất hiền lành khiêm tốn. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,9.11-13 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc 

về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt vì nó đưa đến 

sự chết. Phải luôn sống theo Thánh Thần, để Người dẫn chúng ta 

đến cõi sống muôn đời. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 11,25-30 

Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha, vì đã thương cho "kẻ bé mọn" là 

người nghèo khó tội lỗi đón nhận Tin Mừng. Và Người kêu gọi 

chúng ta sống hiền lành khiêm tốn như Người. Ðó là ý nghĩa Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống hiền lành và khiêm nhượng 

như Người. Chúng ta quyết sống theo gương Chúa và tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái mình sống hiền lành 

khiêm nhượng. Xin cho các vị Mục Tử nhiệt tâm hoàn thành sứ 

mạng. 

2. Trên thế giới hiện nay có nhiều người độc ác kiêu căng. Xin 

Chúa thương giúp họ sống hiền lành khiêm tốn với mọi người. 

3. Khi gặp gian nan thử thách, nhiều người cậy dựa vào thế lực 

tiền của hơn là chạy đến Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới cứu 

giúp họ được vững chắc. 

4. Chúa Giêsu kêu gọi các Kitô hữu học sống hiền lành khiêm 

tốn như Người. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn làm theo 

lời Chúa mời gọi. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con học sống hiền 

lành khiêm nhượng với Chúa, để được Chúa thương cứu giúp hồn 

xác chúng con. 
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Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Bị Khước Từ 

(Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, con người khước từ Lời 

Thiên Chúa nói với họ qua ngôn sứ Êdêkien, nhứt là qua chính Con 

Một Người là Ðức Giêsu. 

Vì lòng thương, Thiên Chúa luôn ngỏ lời với loài người, mặc 

cho họ biết Người là ai. Người muốn cứu vớt họ thế nào và kêu gọi 

họ nhận lãnh hồng ân vô giá đó. Nhưng phần đông họ đã khong đón 

nhận. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng 

mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, và nhiệt thành đem ra thực 

hành hằng ngày trong đời sống. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 2,2-5 

Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày 

bên sông Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt. Nhưng 

họ lòng chai dạ đá không chịu nghe Lời Chúa. Ðó là nội dung bài 

đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 12,7-10 

Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tông đồ. 

Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng. Và chính lúc 

ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện. Ðó là 

ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,1-6 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu về Nadarét là quê 

hương Người. Người giảng dạy và được người đồng hương thán 

phục, nhưng họ không tin Người là Chúa Cứu Thế mà chỉ coi Người 

là một thợ mộc nghèo hèn và khước từ Người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa yêu thương loài người, sai Con Một Người đến dạy 

dỗ mọi người. Chúng ta quyết tâm tin nghe Lời Chúa và thành khẩn 

cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa Giêsu giảng dạy Lời 

Chúa cho loài người sẵn sàng tin nhận và thực hành để được hưởng 

nhờ ơn cứu độ. 

2. Nhiều Kitô hữu nhất là giới trẻ ngày nay mất đức tin vì 

không học giáo lý đầy đủ. Xin cho mọi thành phần giáo hữu siêng 

năng học hỏi giáo lý, để sống đạo nhiệt thành bền vững. 

3. Trên thế giới hiện nay nhiều người chối bỏ Thiên Chúa, chạy 

theo dục vọng đam mê xác thịt. Xin Chúa thương soi lòng mở trí, 

cho họ biết chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc chân thật bền vững 

cho con người. 

4. Thành kiến xấu khiến con người ngày càng nghi kỵ chia rẽ 

nhau. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta xóa bọ mọi thành 

kiến đối với nhau, sống thương yêu hiệp nhất với nhau trong Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy bảo chúng con phần 

rỗi. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn 

nhiệt thành lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C 

Chúa Giêsu Sai 72 Môn Ðệ Ði Giảng Ðạo 

(Is 66,10-14; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 14 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phụ giúp Chúa 

giảng đạo và cầu nguyện cho nhiều người hy sinh làm tông đồ. 

Số 12 tông đồ không đủ cho cánh đồng truyền giáo bao la, nên 

Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ phụ giúp Người. Dù vậy vẫn còn 

cảnh "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít. vậy anh em hãy xin chủ mùa 

gặt sai thợ ra gặt lúa về". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và nhiều người 

sẵn sàng phụ giúp Chúa, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, 

để được Chúa ghi tên trên trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 66,10-14 

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa sai ngôn sứ Isaia đến báo cho 

dân Chúa biết: Người sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm 

con thơ. Người sẽ làm tất cả giúp họ, như lòng họ mong ước. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 6,14-18 

Thánh Phaolô tuyên bố thập giá Chúa Kitô là niềm vinh dự và 

là ơn cứu độ của con người. Muốn giảng đạo kết quả, cần phải cậy 

vào thập giá Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi giảng 

đạo, bảo các ông xin Chúa Cha ban thêm người truyền giáo, và dạy 

các ông sống khiêm tốn khó nghèo... Các ông đã giảng đạo kết quả 

nên được ghi tên trên trời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu cần nhiều người phụ giúp giảng đạo. Chúng ta 

quyết tâm phụ giúp Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu giảng đạo cho 

mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn 

sứ mạng, bằng lời giảng dạy, lời cầu nguyện và gương sáng đời 

sống hằng ngày. 

2. Tin tưởng phó thác vào Chúa là điều kiện cho mọi hoạt động 

được kết quả, nhứt là hoạt động tông đồ. Xin cho các kitô hữu luôn 

đặt hết niềm tin cậy vào Chúa. 

3. Khát vọng sâu xa của con người là sống bình an hạnh phúc. 

Xin Chúa ban bình an khắp nơi trên thế giới, để mọi người được an 

cư lạc nghiệp. 

4. "Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt ra gặt lúa về". Xin 

Chúa thương chọn nhiều người trong cộng đoàn chúng ta làm tông 

đồ giúp Chúa giảng đạo. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa cần nhiều người giúp Chúa 

giảng đạo. Xin thương tuyển chọn nhiều người trong gia đình và 

trong cộng đoàn chúng con. 
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Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A 

Trở Nên Ðất Tốt Cho Hạt Giống Lời Chúa 

(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở nên 

đất tốt cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào. Ðó là siêng 

năng học hỏi và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, để 

Lời Chúa sinh hoa kết quả là phần rỗi muôn đời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi người trở nên đất 

tốt cho hạt giống Lời Chúa, sẵn sàng lắng nghe và thực thi Lời Chúa 

hằng ngày trong đời sống. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,10-11 

Dân Do Thái đang bị lưu đày, Chúa hứa cho họ trở lại quê 

hương. Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ 

biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy. Ðó là nội 

dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,18-23 

Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ 

tạo cũng thế. Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các 

thụ tạo cũng vậy. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,1-23 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu gieo hạt giống Lời 

Chúa vào lòng con người. Nhưng đến nay chỉ mới có một phần ba 

loài người đón nhận và đem ra thực hành, và nó sinh bông kết trái 

tốt đẹp là phần rỗi linh hồn. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa kêu gọi mọi người trở thành đất tốt để Lời Chúa sinh 

bông trái tốt. Chúng ta quyết tâm đón nhận Lời Chúa và khẩn khoản 

nài xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa 

vào lòng con người, để nó sinh bông trái phần rỗi. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng. 

2. Trải qua hơn 2,000 năm, mới có một phần ba loài người đón 

nhận Lời Chúa. Xin Chúa giúp cho hai phần ba số người còn lại biết 

đón nhận Lời Chúa. 

3. Kinh thánh ghi chép Lời Chúa dạy. Xin cho các Kitô hữu 

biết tôn trọng bộ sách cao quý này, hằng ngày siêng năng học hỏi và 

thực thi trong đời sống. 

4. "Loài người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời 

từ miệng Chúa phán ra". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tôn trọng 

Lời Chúa như Thánh Thể là của ăn nuôi sống linh hồn. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con trở nên đất 

tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh bông trái phần rỗi cho chúng con. 
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Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Mời Gọi Và Sai Ði 

(Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả những ai theo Chúa 

hãy nhiệt thành phụng sự Chúa, giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn. 

Sau khi hoàn tất công trình cứu rỗi Chúa Cha giao phó, Chúa 

Giêsu sai các tông đồ, môn đệ và tất cả chúng ta tiếp nối Người, 

đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống xứng 

đáng làm môn đệ Chúa, để đời sống chúng ta trở nên lời mời gọi 

anh chị em chúng ta vào Hội Thánh Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 7,12-15 

Chúa kêu gọi những ai Người muốn, và Người truyền dạy họ 

phải chu toàn sứ mạng Người giao. Ðó là trường hợp của ngôn sứ 

Amót mà bài đọc sau đây thuật lại. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 1,3-14 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được 

tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa 

Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,7-13 

Chúa Giêsu ban quyền trừ quỷ chữa bệnh cho các tông đồ và 

sai đi giảng đạo. Ðể thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống khó 

nghèo, phó thác. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương kêu gọi mọi người làm tông đồ giảng đạo Chúa. 

Chúng ta quyết tâm đáp lại tiếng Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng tiếp nối Chúa giảng đạo. 

Xin cho các thành phần Hội Thánh tận tâm hoàn thành sứ mạng, 

bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng, và việc bác ái hằng ngày. 

2. Chúa dạy các tông đồ sống khó nghèo, phó thác. Xin cho 

những người giúp Chúa giảng đạo luôn sống theo giáo huấn của 

Chúa, để thu được kết quả như ý Chúa muốn. 

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Chúng ta hiệp lời cầu 

nguyện xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt nhiệt thành tài đức, cho cánh 

đồng truyền giáo bao la của Người. 

4. "Khốn cho tôi, nếu tôi không giảng đạo Chúa". Xin cho cộng 

đoàn chúng ta luôn ghi nhớ lời thánh Phaolô, hằng ngày hăng say 

giúp Chúa giảng đạo. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa 

giảng đạo, chúng con sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin giúp chúng 

con luôn trung thành bền đỗ. 
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Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C 

Ai Là Anh Em Tôi 

(Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 15 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ "Ðạo Chúa là đạo tình 

yêu". Thiên Chúa thương chúng ta như người cha thương lo cho con 

cái. Chúng ta cũng phải yêu mến Người với tình con thảo, và 

thương mến anh em như chính mình. Ðiều đó Chúa Giêsu đã làm 

gương cho chúng ta khi Người chịu chết trên thập giá. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng 

mến Chúa yêu người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 30,10-14 

Giới răn Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con 

người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ 

dễ dàng. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,15-20 

Mọi vật đều được tạo thành nhờ Ðức Kitô. Người là đầu Hội 

Thánh và là trưởng tử mọi loài. Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật 

được giao hòa với Thiên Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 10,25-37 

Tin Mừng hôm nay thuật lại người Samari nhân lành đã thương 

giúp kẻ bị cướp, để dạy chúng ta đức bác ái huynh đệ: thương yêu 

giúp đỡ hồn xác mọi người bằng việc làm cụ thể. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy mọi người thương yêu giúp đỡ nhau. Chúng ta quyết 

tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy thương yêu các 

con". Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tình thương yêu nhau, 

bằng việc hy sinh giúp đỡ hồn xác mọi người hằng ngày. 

2. Nhiều người hiện đang buồn sầu lo sợ vì nạn kỳ thị, hận thù, 

bạo lực. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ mọi người, cho họ biết 

thương yêu đồng bào đồng loại của mình. 

3. Con người thường sống ích kỷ, chỉ lo cho mình mà không 

thương yêu giúp đỡ kẻ khác. Xin cho họ biết sống bác ái quảng đại, 

sẵn sàng chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo khổ bất hạnh. 

4. "Các con hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm 

khổ các con". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa 

dạy, để nên giống Cha trên trời và được sống đời đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con thương yêu hết 

mọi người bằng việc làm cụ thể. Xin thương giúp chúng con luôn 

làm theo Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A 

Ba Dụ Ngôn Về Nước Trời 

(Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa: sống kiên 

nhẫn khoan dung và tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Người. 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Người kiên 

nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Ðồng thời Người 

luôn dùng quyền phép Người mà gìn giữ phát triển Hội Thánh, bất 

chấp mọi gian nan thử thách. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

tưởng quyền năng cao cả của Chúa, và sống khoan dung kiên nhẫn 

như Người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 12,13.16-19 

Ðoạn sách sau đây nói lên Thiên Chúa có quyền thưởng phạt 

mọi loài. Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi 

kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,26-27 

Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho 

đẹp lòng Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện đúng 

theo ý Chúa muốn. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,24-43 

Ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay chỉ Nước Trời là Hội 

Thánh Chúa ở trần gian. Hội Thánh gồm kẻ lành người dữ. Loài 

người muốn tiêu diệt kẻ dữ, nhưng Chúa khoan dung kiên nhẫn chờ 

đợi họ sám hối để Người tha thứ. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Chúng ta chân 

thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh gồm có người tốt kẻ xấu. Xin cho các vị Mục Tử 

trong Hội Thánh kiên nhẫn quảng đại, giúp kẻ dữ ăn năn để được 

Chúa khoan hồng tha thứ. 

2. Trong mỗi người luôn có khuynh hướng tốt xấu như thánh 

Phaolô cảm nhận. Xin cho các tín hữu Chúa biết chế ngự các tính 

hư thói xấu của mình, để xứng đáng làm người và nên con Chúa. 

3. Nước Chúa như hạt cải luôn lớn lên, như nắm men làm dậy 

ba đấu bột. Xin Chúa luôn gìn giữ củng cố và tăng trưởng Hội 

Thánh, giữa muôn vàn gian lao thử thách ở đời. 

4. Chúa nhân từ luôn chờ đợi chúng ta là kẻ tội lỗi ăn năn để 

Người tha thứ. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta hằng ngày cải 

thiện đời sống, để được Chúa khoan hồng tha thứ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn khoan hồng đối với chúng con là 

kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ tăng cường Hội Thánh Chúa. Xin cho 

chúng con biết cải tà quy chánh và tin tưởng vào quyền năng vô 

cùng của Chúa. 
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Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B 

Thiên Chúa Thương Loài Người 

(Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa thương yêu 

chúng ta, cho Con Một Người chăm sóc chúng ta, chịu chết chuộc 

tội chúng ta. 

Thật vậy, nhờ sự chết và sống lại của Ðức Kitô, chúng ta được 

tha thứ tội lỗi, được làm hòa lại với Thiên Chúa, được sum họp 

trong đại gia đình Giáo Hội, được hưởng an vui hạnh phúc muôn 

đời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đáp lại 

tình thương bao la của Chúa, bằng đời sống tận tâm mến Chúa yêu 

người, và sẵn sàng vâng lời các Vị Ðại Diện Chúa ở trần gian. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 23,1-6 

Thiên Chúa khiển trách các chủ chăn không biết lo cho chiên 

của Người. Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cắt 

cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống. Ðó 

là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 2,13-18 

Nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọi người được an 

vui hạnh phúc, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với 

nhau trong Hội Thánh, được nên anh em của một Cha trên trời. Ðó 

là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 6,30-34 

Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày truyền 

giáo. Người bảo các ông nghỉ ngơi. Nhưng dân chúng kéo theo mãi, 

khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ. Ðó là nội dung Tin Mừng 

hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa thương ban Con Một Người làm Mục Tử chăm sóc 

hồn xác mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản 

cầu xin. 

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng chăm sóc đoàn chiên 

Chúa. Xin cho các vị Mục Tử tận tâm hoàn thành sứ mạng bằng tình 

thương hy sinh của mình. 

2. Ðoàn chiên Chúa còn cần nhiều Mục Tử nhân lành tài đức. 

Xin Chúa thương chọn thêm nhiều mục tử như lòng Chúa muốn. 

3. Trong lúc chăm sóc đoàn chiên, các vị Mục Tử thường gặp 

nhiều khó khăn thử thách. Xin Chúa thương nâng đỡ, để các ngài 

vững lòng an tâm phụng sự Chúa. 

4. Các vị Mục Tử trong Hội Thánh thay mặt Chúa dạy dỗ các 

Kitô hữu. Xin cho giáo hữu trong cộng đoàn chúng ta biết vâng lời 

các ngài, để xứng đáng là chiên ngoan của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương chúng con, cho Con Chúa và 

các Mục Tử chăm sóc hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn 

thi hành lời các ngài dạy bảo, để xứng đáng làm chiên ngoan của 

Chúa. 
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Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C 

Lắng Nghe Và Phục Vụ Chúa 

(St 18,1-10; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 16 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm 

nay dạy cho chúng ta biết: Chúa đã đến với chúng ta và chúng ta 

cần tiếp rước Người. 

Chúa Giêsu đã đến với chúng ta ngày Người sinh ra tại bêlem. 

Người đến với chúng ta hằng ngày qua ân sủng và các bí tích, và 

Người sẽ đến vinh quang vào ngày tận thế. Bổn phận chúng ta là 

sẵn sàng đón tiếp Người, lắng nghe Lời Người và đem ra thực hành 

hằng ngày trong đời sống. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hằng ngày 

nhiệt tâm tiếp đón Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để được 

Chúa rước chúng ta về Quê Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 18,1-10 

Ông Ápraham đã niềm nở mời các sứ thần Chúa vào nhà và thết 

đãi nồng hậu, nên được Chúa thưởng cho sinh con trong lúc ông và 

vợ ông đã già. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,24-28 

Ðoạn thư sau đây cho biết: Thánh Phaolô đang bị cầm tù khổ 

sở, ông vui mừng vì được thông phần vào công cuộc cứu rỗi của 

Chúa. Ðó là cách ông tiếp đón Chúa để nêu gương cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 10,38-42 

Hai chị em Matta và Maria niềm nở đón rước Chúa Giêsu vào 

nhà. Matta lo thết đãi, còn Maria ngồi nghe Chúa. Thế là hai chị em 

bổ túc nhau: vừa lắng nghe vừa phục vụ Chúa. Ðó là nội dung Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đến cứu giúp hồn xác chúng ta. Chúng ta hoan hỷ 

đón tiếp Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem theo Chúa Cứu Thế đến cho loài 

người. Xin cho mọi người sẵn sàng đón nhận, để được Người 

thương cứu giúp xác hồn. 

2. Lời Chúa là Ánh sáng dẫn đường chỉ lối các Kitô hữu đi về 

Quê Hương trên trời. Xin cho họ nhiệt tình lắng nghe và thực hành 

hằng ngày trong đời sống. 

3. Phần đông nhân loại ngày nay lo chạy theo tiền của, danh 

vọng, thú vui mà bỏ quên cùng đích của cuộc sống. Xin cho họ biết 

chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thật và bền vững cho mọi người. 

4. Hai chị em Matta và Maria đã niềm nở đón tiếp Chúa, lắng 

nghe và phục vụ Chúa. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta nhiệt 

tâm lắng nghe Lời Chúa và hy sinh phụng sự Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu giúp hồn xác 

chúng con. Xin cho chúng con sẵn sàng đón tiếp Chúa, lắng nghe 

Lời Chúa và phục vụ Chúa luôn. 
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Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A 

Tìm Kiếm Và Gia Nhập Nước Trời 

(1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,4-32) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 17 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Người yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta mọi sự tốt lành, là 

khôn ngoan, lề luật, ơn làm con của Người và nhất là Nước Trời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, cảm tạ tình thương hải hà của 

Chúa. Xin cho chúng ta biết dùng ơn Chúa ban mà lo cho hạnh phúc 

đời này và đời sau của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 3,5.7-12 

Salômôn lên làm vua thế cha của ông là Ðávít. Ông thấy trách 

nhiệm nặng nề nên xin Chúa ban cho được khôn ngoan. Và Chúa đã 

ban cho ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,28-30 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói cho các tín hữu biết: 

Chúa thương những kẻ yêu mến Người, ban ơn giúp họ nên thánh, 

để được hưởng vinh hiển Nước Trời. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,44-52 

Tin Mừng hôm nay thuật lại ba dụ ngôn ám chỉ Nước Chúa: 

Nước Chúa là bảo vật, là ngọc quý, đáng cho mọi người bán hết của 

cải để mua lấy. Nước Chúa cũng giống như mẻ lưới đầy cá tốt xấu, 

là người lành kẻ dữ. Sẽ có ngày thưởng kẻ lành phạt kẻ dữ. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Nước Trời là kho tàng quý giá hơn hết, dành cho những ai biết 

can đảm hy sinh. Chúng ta quyết tâm đạt được Nước Trời và thành 

khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem Nước Chúa đến cho mọi người. 

Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, 

bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và việc hy sinh bác ái của mình. 

2. Muốn đạt Nước Trời, các Kitô hữu phải từ bỏ những gì 

không thích hợp là tội lỗi và những đam mê vật chất xác thịt. Xin 

Chúa ban ơn giúp sức chúng ta làm được như vậy. 

3. Nhiều người ngày nay cắm đầu chạy theo của cải, danh vọng 

thú vui thế gian mà không lo tìm kiếm Nước Chúa. Xin cho họ nhận 

biết giá trị vô cùng cao quý của Nước đó. 

4. Vua Salômôn xin Chúa cho được khôn ngoan để phục vụ dân 

Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta cũng được khôn ngoan làm lành 

lánh dữ, để được hưởng Nước Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng làm 

con Chúa, để được về Nước Chúa hưởng phúc muôn đời. 
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Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B 

Chúa Dưỡng Nuôi Hồn Xác Loài Người 

(2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 17 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa thương chúng ta, 

nuôi dưỡng hồn xác chúng ta, qua việc ngôn sứ Êlisê phân phát của 

ăn cho dân chúng đói khát, qua phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra 

nhiều cho năm ngàn người ăn no. Việc nuôi dưỡng phần xác đó ám 

chỉ Bí Tích ThánhThể Chúa Giêsu lập, để lấy Mình Máu Thánh 

Người bổ dưỡng linh hồn mọi người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đến với 

Chúa hằng ngày, để Người ban cho chúng ta lương thực đời này và 

sự sống muôn đời ngày sau. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 4,42-44 

Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê làm cho 100 người ăn no. 

Việc đó báo trước Chúa hóa bánh ra nhiều và Thánh Thể Chúa nuôi 

hồn xác loài người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,1-6 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống 

khiêm nhượng, hiền lành, thuận hòa, thương yêu nhau, để được hiệp 

nhất trong Chúa là Cha chung mọi người. Vì chỉ có một Chúa, một 

đức tin, một niềm hy vọng. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,1-15 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm 

chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn 

người ăn no. Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh 

chị em chúng ta, và báo trước Chúa lập Bí Tích Thánh Thể nuôi linh 

hồn chúng ta. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa thương loài người, nuôi dưỡng hồn xác mọi người. 

Chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội thánh có sứ mạng thay thế Chúa Giêsu nuôi dưỡng hồn 

xác loài người. Xin cho mọi thành viên Hội Thánh nhiệt tâm hoàn 

thành sứ mạng, bằng rao giảng Lời Chúa và việc bác ái hằng ngày. 

2. Trên thế giới hiện nay, nhiều người chết vì đói khát bệnh tật. 

Xin cho những người giàu có biết quảng đại hy sinh, thương yêu 

giúp đỡ những anh chị em bất hạnh nầy. 

3. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống khiêm tốn, hòa thuận, 

thương yêu, hiệp nhất với nhau. Xin cho các Kitô hữu luôn sống 

thuận hòa đoàn kết với nhau trong Chúa, để được làm con một Cha 

trên trời. 

4. Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của em bé, 

biến ra nhiều để nuôi dân chúng. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết 

cộng tác với Chúa, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em nghèo khổ 

xung quanh chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hóa bánh ra nhiều và lấy Thịt 

Máu Chúa nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. 

Xin cho chúng con biết chia cơm sẻ bánh với anh chị em nghèo khó, 

và siêng năng rước Chúa để được sống muôn đời. 
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Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C 

Chúa Giêsu Dạy Cầu Nguyện 

(St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 17 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện cách nào để được 

Chúa nhậm lời. 

Cầu nguyện là hơi thở, là sự sống của người Kitô hữu; phải cầu 

nguyện với lòng tin cậy mến, nhất là cầu xin những điều hợp ý Chúa 

và thực sự ích lợi cho hồn xác chúng ta qua kinh Lạy Cha. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn cầu 

nguyện như Chúa Giêsu dạy, để lời cầu xin của chúng ta được 

Thiên Chúa chấp nhận. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 18,20-32 

Bài đọc sau đây thuật lại dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề. 

Chúa định phạt họ, nhưng ông Ápraham cầu xin Chúa tha. Chúa sẵn 

sàng tha nếu thành đó có một ít người công chính. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 2,12-14 

Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép rửa chúng ta 

được sống lại với Ðức Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của 

chúng ta được chấp nhận. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 11,1-13 

Ðể dạy các tông đồ cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo các ông phải 

có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững bền, lòng mến thiết tha, và thân 

thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha. Ðó là nội dung Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cảm tạ Chúa và 

thành khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có trách nhiệm dạy con cái cầu nguyện. Xin cho 

các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm dạy bảo các tín hữu sốt 

sắng cầu nguyện hằng ngày. 

2. Nhiều Kitô hữu ngày nay xem thường việc cầu nguyện, cho 

rằng không cần thiết ích lợi nữa. Xin cho họ hiểu cầu nguyện cần 

cho cuộc sống tinh thần như hơi thở cần cho thể xác. 

3. Muốn cầu nguyện được Chúa nhận lời, cần cầu xin những 

điều hợp ý Chúa và ích lợi cho hồn xác, với lòng tin cậy mến bền 

vững khiêm tốn. Xin cho các tín hữu biết cầu nguyện như vậy. 

4. Chúa Giêsu dạy đọc Kinh Lạy Cha khi cầu nguyện. Xin cho 

cộng đoàn chúng ta luôn đọc kinh nầy với lòng hiếu thảo mến yêu. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con đọc kinh Lạy 

Cha khi cầu nguyện, và cầu nguyện với lòng tin cậy mến. Chúng 

con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn cầu nguyện như 

Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A 

Thiên Chúa Nuôi Sống Con Người 

(Is 55,1-3; Rm 8,35-39; Mt 14,13-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa thương 

ban lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Phép lạ Chúa Giêsu 

hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng hôm nay loan báo Bí Tích Thánh 

Thể Người lập, để ban Mình Máu Thánh Người nuôi linh hồn chúng 

ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, cảm tạ Chúa đã yêu thương 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,1-3 

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa mời gọi những người nghèo khổ 

đói khát đến dùng tiệc đã dọn sẵn cho họ. Chúa thương loài người. 

Người luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của họ cũng như của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,35-37-39 

Thánh Phaolô khẳng định không gì có thể tách lìa chúng ta khỏi 

tình thương Chúa Kitô, kể cả "gian truân, cùng khốn, đói rách, hiểm 

nguy, bắt bớ, gươm giáo". Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 14,13-21 

Với 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu hóa ra nhiều cho 5,000 

người đàn ông ăn no, không kể đàn bà trẻ em. Phép lạ này nhắc lại 

bánh manna xưa, và bí tích Thánh Thể Chúa ban cho chúng ta ngày 

nay. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương loài người, luôn nuôi dưỡng hồn xác mọi người. 

Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa trao cho Hội thánh sứ mạng cung cấp lương thực hồn 

xác cho nhân loại. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn chu 

toàn sứ mạng bằng Lời Chúa, bằng Thánh Thể Chúa Kitô và việc 

bác ái. 

2. Nhiều người vì khó khăn nghèo khó đã bán rẽ lương tâm, 

phẩm giá, kể cả đức tin của mình. Xin Chúa thương cho họ biết 

sống "đói cho sạch rách cho thơm". 

3. Chúa Giêsu bảo: "Anh em hãy lo cho họ ăn". Xin cho các 

Kitô hữu biết sống bác ái cụ thể, sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho người 

nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình. 

4. Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình thương Chúa Kitô. 

Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào 

Chúa, nhất là khi gặp gian nan thử thách ở đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nuôi dưỡng hồn xác 

chúng con. Xin cho chúng con biết làm theo Lời Chúa dạy, luôn 

thương yêu giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con. 
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Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Là Bánh Trường Sinh 

(Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết: Chúa Giêsu là 

Bánh Hằng Sống, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng chúng ta. 

Xưa Chúa đã ban bánh manna cho dân Chúa ăn, để đi về đến 

đất Chúa hứa. Nay Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi 

dưỡng chúng ta, giúp chúng ta thắng moi gian lao thử thách, đi về 

đến Quê hương thật hưởng phúc muôn đời. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khát khao 

của ăn thiêng liêng Chúa ban, và luôn dọn mình xứng đáng rước 

Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15 

Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát kêu than nên Chúa 

ban bánh manna và chim cút cho họ ăn. Ðó là ý nghĩa của đoạn sách 

Xuất Hành sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,17.20-24 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu nghe 

Lời Chúa Giêsu: cởi bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới 

đạo đức thánh thiện theo hình ảnh Thiên Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,24-35 

Dân chúng được Chúa Giêsu cho ăn no nê, nên luôn đi tìm 

Chúa. Người khuyên họ hãy lo tìm "lương thực trường tồn đem lại 

phúc trường sinh" là chính Người, là Mình Máu Thánh Người. Ðó 

là nội dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống. Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn 

đời. Chúng ta tin tưởng cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là sức mạnh và là nguồn sống 

cho dân Chúa trên đường về Quê Trời. Xin cho mọi thành phần Hội 

Thánh tin tưởng chạy đến nguồn trợ lực cần thiết này hằng ngày. 

2. Nhiều Kitô hữu chểnh mãng tham dự Thánh Lễ và rước 

Chúa. Xin cho họ biết chính Chúa Kitô là nguồn sống đích thực 

trường tồn của mọi người. 

3. Chúa Giêsu bảo: "Việc Thiên Chúa muốn cho anh em làm là 

tin vào Ðấng Người sai đến". Xin cho mọi người tin thật Chúa 

Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. 

4. Thánh Giacôbê xác quyết: Ðức tin không việc làm là đức tin 

chết". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin 

bằng việc làm cụ thể, là siêng năng dự lễ rước Chúa và thương yêu 

giúp đỡ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống muôi dưỡng linh 

hồn chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, siêng 

năng dự lễ rước Chúa để được sống hạnh phúc muôn đời. 
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Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C 

Làm Giàu Trước Mặt Chúa 

(Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách sử dụng của cải 

đời này. 

Của cải cần thiết cho đời sống mỗi người. Con người cần có 

của để sống và giúp đỡ tha nhân. Nhưng con người thường ham mê 

của cải quá mức, đến nỗi quên cả hạnh phúc Nước Trời, nên hôm 

nay Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người "hãy lo làm giàu trước mặt 

Thiên Chúa, lo thu tích của cải trên trời". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết vâng nghe 

và làm theo Lời Chúa dạy. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gv 1,2.2,21-23 

Ðoạn sách sau đây nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay 

còn mai mất. Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm 

ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,1-5.9-11 

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ con người cũ tội 

lỗi, sống nên người mới theo gương Chúa Kitô, để trở nên hình ảnh 

đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc lành hằng ngày. 

Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 12,13-21 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu từ chối chia gia tài, vì 

là việc phụ thuộc. Ðiều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức 

hằng ngày, để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu bảo mọi người lo làm việc lành phúc đức để bảo 

đảm cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và 

tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu sống nghèo khó cho loài người được giàu có. 

Xin cho các thành phần Hội Thánh biết sống nghèo theo gương 

Chúa, để phục vụ mọi người hữu hiệu hơn. 

2. "Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ". Xin cho các Kitô hữu luôn làm theo Lời Chúa dạy, để bảo đảm 

được phần thưởng Nước Trời. 

3. Tiền của không đem lại hạnh phúc thật cho con người. Xin 

cho mọi người biết khôn ngoan dùng nó vì lợi ích cho mình và 

người khác. 

4. Làm giàu trước mặt Chúa là sốt sắng thờ phượng Chúa và 

thương giúp mọi người. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết 

làm giàu như thế hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con siêng 

năng làm việc lành để tích trữ kho tàng trên trời. Chúng con hết 

lòng cám ơn Chúa. Xin giúp sức chúng con luôn thực hiện Lời Chúa 

dạy. 
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Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A 

Tin Tưởng Thiên Chúa Toàn Năng 

(1V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 19 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào quyền năng vô 

cùng của Người. Người là Thiên Chúa toàn năng, Người làm được 

tất cả những gì mà loài người chúng ta không làm được. Người sẽ 

cứu chúng ta khỏi khốn khó phần hồn phần xác, nếu chúng ta đặt 

trọn niềm tín thác vào Người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

tưởng Chúa, để thương cứu giúp hồn xác chúng ta trong mọi cơn 

gian nan thử thách. 

- Dẫn vào bài dọc 1: 1V 19,9.11-13 

Hoàng hậu Giêsaben bắt dân Chúa thờ thần Baan. Ngôn sứ Êlia 

chống đối nên bị bà giết. Nhưng Chúa đã hiện ra bênh đỡ cứu giúp 

ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 9,1-5 

Muốn cho đồng bào là dân Do thái được cứu rỗi, thánh Phaolô 

tận lực giúp họ tin Chúa. Nhưng họ luôn bất trung thất tín, nên ông 

buồn phiền; dù vậy ông vẫn hy vọng họ sẽ trở lại tin Chúa. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 14,22-33 

Thấy các tông đồ sợ hãi vì thuyền sắp chìm, Chúa Giêsu đi trên 

mặt biển đến với các ông và bảo: "Thầy đây, đừng sợ". Các ông 

nhận ra Chúa thì yên tâm và tin Người. Ðó là nội dung Tin Mừng 

hôm nay. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Ðấng toàn năng và hay thương xót. Chúng ta 

chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian luôn gặp gian nan thử 

thách. Xin cho mọi thành phần Hội thánh luôn tin cậy phó thác vào 

Chúa. 

2. Ðời sóng con người là một cuộc vượt biển đầy sóng gió gian 

lao. Xin cho mọi người biết nhìn lên Chúa là Thiên Chúa toàn năng 

và hay thương xót. 

3. Nhiều Kitô hữu chán nãn, mất lòng tin Chúa. Xin cho họ biết 

chỉ có Chúa mới giúp họ được thành công hạnh phúc. 

4. Thầy đây, đừng sợ..." Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn vũng 

lòng tin Chúa toàn năng, nhứt là trong mọi cơn gian nan thử thách. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót. 

Xin cho chúng con luôn vững lòng tin cậy Chúa, nhất là trong cơn 

gian nan thử thách, để Chúa luôn thương cứu giúp chúng con. 
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Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B 

Chúa Giêsu Là Bánh Từ Trời Xuống 

(1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 19 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ sự sống đời đời sau cuộc 

sống tạm này. 

Ai trong chúng ta cũng muốn sống muôn đời. Nhưng phải làm 

sao và nhờ ai?... Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Hằng Sống mới có sự 

sống muôn đời. Muốn được sống vĩnh cửu, chúng ta phải nhờ Ðức 

Giêsu là Con yêu dấu của Người, phải lãnh nhận Mình Máu Thánh 

Người là Bánh ban sự sống muôn đời. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin 

kính Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nuôi dưỡng 

chúng ta sống muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 19,4-8 

Bài đọc sau đây thuật lại Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn 

sứ Êlia ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép. Người cũng thương ban 

thần lương cho chúng ta trên đường về Quê Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 4,30-5,2 

Là con cái Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng 

dẫn, sống bác ái yêu thương, tránh mọi hành vi gian ác. Ðó là lời 

Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,41-51 

Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, 

nhưng người Do Thái không tin, nên Người cho biết Người với 

Chúa Cha là một. Ðó là lời Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này 

thì được sống muôn đời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha 

thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng nuôi dân Chúa bằng Lời 

Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Xin cho các vị Mục Tử 

trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. 

2. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Xin cho các Kitô hữu mỗi 

khi rước Chúa, biết sống trọn tình mến Chúa và thương giúp mọi 

người. 

3. Thánh Thể cũng là Bí Tích Hiệp Nhất. Xin cho những ai 

đang sống bất hòa bất thuận, nhận được nguồn mạch tha thứ thương 

yêu nơi Thánh Thể Chúa. 

4. Chúa Giêsu là "Bánh Hằng Sống từ trời xuống". Xin cho 

cộng đoàn chúng ta siêng năng dự lễ rước Chúa, để được sống hạnh 

phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương ban Mình Máu Thánh 

Chúa nuôi dưỡng chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin 

cho chúng con biết lo dọn mình rước Chúa luôn. 
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Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C 

Tỉnh Thức Chu Toàn Bổn Phận 

(Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 19 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tin tưởng, tỉnh thức, sẵn sàng 

chờ đợi Chúa đến cứu thoát chúng ta. 

Ðời sống mỗi người là một cuộc hành trình về Quê Trời. Mỗi 

người phải là một đầy tớ trung thành chu toàn bổn phận Chúa giao 

hằng ngày, cần tin tưởng tỉnh thức lắng nghe và thi hành Lời Chúa 

dạy, để được Chúa rước về Quê Hương thật. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tỉnh 

thức chu toàn bổn phận Chúa giao. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 18,6-9 

Bài đọc sau đây nhắc lại việc Chúa giải phóng dân Người khỏi 

nô lệ Ai Cập. Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cũng được giải thoát khỏi 

tội lỗi, được hưởng phần gia nghiệp Quê Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 11,1-2.8-19 

Thánh Phaolô nhắc lại gương đức tin của các ông Ápraham, 

Isaac, Giacóp và bà Sara. Nhờ tin vào Lời Chúa, các ông bà đã được 

Chúa thưởng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 12,32-48 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta 

trước nguy cơ của cải vật chất, đồng thời dạy chúng ta tin tưởng tỉnh 

thức, chu toàn trách vụ hằng ngày, sẵn sàng chờ đợi Người đến cứu 

thoát chúng ta bất cứ lúc nào. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị chờ 

đón Chúa trở lại. Chúng ta quyết tâm tỉnh thức chờ đợi Chúa và 

thành khẩn kêu xin. 

1. Hội thánh có trách nhiệm nhắc nhở con cái tỉnh thức chờ đón 

Chúa trở lại. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành 

chu toàn trách nhiệm của mình. 

2. Nhiều người sống như không có ngày chết và ngày tận thế. 

Xin cho họ nhớ lời Chúa cảnh giác hôm nay, mà lo chu toàn bổn 

phận hằng ngày. 

3. "Các con hãy sẵn sàng luôn vì vào giờ phút các con không 

ngờ thì Con Người sẽ đến". Xin cho các Kitô hữu biết sống từng 

phút giây như giờ sau hết của đời mình. 

4. "Kho tàng các con để đâu thì lòng trí các con để đó". Xin cho 

cộng đoàn chúng ta biết đặt kho tàng trên trời, để lòng trí luôn 

hướng về đó bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ 

mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nhắc chúng con tỉnh 

thức sẵn sàng chờ đợi Chúa, để Chúa đến rước chúng con về trời 

hưởng phúc với Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành làm theo Lời 

Chúa. 
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Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A 

Chúa Thương Cứu Giúp Mọi Người 

(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa 

thương con người, muốn cứu rỗi con người. Nhưng Chúa Cứu Thế 

đã đến thế gian hơn 2,000 năm, mà số người tin Chúa chưa được 1 

phần 3, và lắm kẻ đã tin Chúa nay lại lìa xa Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho tất cả mọi người đều 

tin Chúa, để được cứu rỗi như lòng mòng muốn, và cho chúng ta 

biết phụ giúp Chúa: đem tình thương cứu rỗi của Chúa đến cho anh 

chị em chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 56,1.6-7 

Ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa 

sẽ được cứu rỗi, và nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai 

đến với anh em lương dân, để giúp họ tin thờ Chúa mà được cứu 

rỗi. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 15,21-28 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ quỷ cho con gái 

một bà ngoại đạo ở Tyrô, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa. Muốn 

được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, 

dân tộc nào. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa hằng thương cứu giúp mọi người. Chúng ta chân thành 

cảm tạ Chúa, và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương cứu rỗi 

của Chúa đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh 

nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng việc bác 

ái hằng ngày. 

2. Loài người hiện đang bị tà thần hãm hại bằng tranh chấp, hận 

thù, bệnh tật, đói khát. Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi ảnh 

hưởng xấu xa của ác thần. 

3. Ðồng bào chúng ta còn nhiều người chưa nhận biết tin kính 

Chúa. Xin cho họ tin nhận Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được 

hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. 

4. Chúa khen thưởng lòng tin khiêm tốn của người đàn bà ngoại 

giáo. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết sống khiêm nhượng tin 

tưởng, để được Chúa cứu giúp phần hồn phần xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi mọi người, chúng con 

chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con và mọi người, hết lòng 

tin kính Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm B 

Thịt Máu Chúa Giêsu Nuôi Sống Muôn Dân 

(Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Mình Máu 

Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta, cho 

chúng ta sống muôn đời. 

Thời nào và ở đâu con người cũng muốn trường sinh bất tử, 

muốn sống mãi không bao giờ chết. Nhưng làm sao được sống mãi 

như thế? Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta: "Ai ăn thịt và uống máu 

Tôi thì được sống muôn đời". 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ và dọn mình xứng đáng rước 

Mình Máu Thánh Chúa, để được sống muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cn 9,1-6 

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp 

sống phàm trần, đến ăn uống Mình Máu Thánh Chúa Giêsu để được 

sống. Ðó là ý nghĩa đoạn sách châm ngôn sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,15-20 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống 

khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ 

Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,51-58 

Chúa Giêsu tuyên bố: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. 

Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống đời đời. Ðó là nội 

dung Tin Mừng hôm nay. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi chúng ta sống đời đời, 

chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời". Xin 

cho mọi thành phần dân Chúa dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng 

ngày, để được sống muôn đời. 

2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sống mãi trong Tôi". Xin cho 

các tín hữu Chúa siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Chúa, để 

luôn được sống kết hợp với Chúa. 

3. Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất. Xin cho các Kitô hữu biết 

sống hiệp nhất với nhau, nhờ thông hiệp vào Mình Máu Thánh 

Chúa Kitô. 

4. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Xin cho giáo hữu chúng ta 

thương yêu nhau, khi cùng nhau chia sẻ một tấm bánh là Chúa 

Giêsu. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương lấy Thịt Máu Thánh 

Chúa làm thần lương bổ dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết 

quý trọng của ăn thiêng liêng Chúa ban, và siêng năng dọn mình 

rước Chúa, để được kết hợp với Chúa và sống muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C 

Chúa Giêsu Ðem Lửa Tình Yêu Ðến Thế Gian 

(Gr 38,4-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 20 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ Tin Mừng cứu 

độ Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Ðó là ngọn lửa tình yêu 

Người đem đến. Người mong cho lửa tình yêu đó bừng cháy và lan 

tỏa trong lòng mọi người: "Thầy đã đến ném lửa vào thế gian, và 

Thầy những ước mong phải chi lửa đó bùng lên" (Lc 12,49). 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho lửa tình yêu cứu rỗi của 

Chúa bừng lên trong tâm hồn chúng ta, và lan tỏa đến anh chị em 

xung quanh chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 38,4-10 

Ngôn sứ Giêrêmia bị thử thách nặng nề, nhưng Chúa không bao 

giờ bỏ rơi ông là kẻ giúp việc Người. Người đã cứu thoát ông. Ðó là 

nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 12,1-4 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta mỗi khi 

gặp thử thách, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên khổ giá, để khỏi phải 

thất vọng mà luôn tin tưởng. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 12,49-53 

Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian và mong cho lửa 

đó bùng lên. Người khắc khoải hoàn tất công trình cứu độ của 

Người, để mọi người được an vui hạnh phúc. Ðó là ý nghĩa Tin 

Mừng hôm nay. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian cho mọi người 

biết yêu thương nhau. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn kêu gọi mọi người thương yêu nhau, để được 

sống an vui hạnh phúc. Xin cho mọi người sẵn lòng làm theo lời 

Hội Thánh mời gọi. 

2. Loài người đang sống bất hòa bất thuận, hận thù ghen ghét 

nhau. Xin cho họ biết yêu thương tha thứ nhau, để bình an hạnh 

phúc được tái lập khắp hoàn cầu. 

3. Con người luôn gặp phải gian nan khốn khó. Xin cho các 

Kitô hữu biết nhìn lên Chúa Giêsu trên khổ giá mỗi khi bị thử thách, 

để được Người nâng đỡ ủi an. 

4. Trên đường theo Chúa, nhiều khi chúng ta bị chống đối bách 

hại. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn can đảm lướt thắng 

tất cả, để trung thành bền đổ theo Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con và mọi người biết 

làm theo Lời Chúa dạy, xóa bỏ hận thù ganh ghét nhau, để được 

sống bình an hạnh phúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A 

Chu Toàn Trách Nhiệm Chúa Giao 

(Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 21 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: mỗi người được Chúa 

trao cho một trách nhiệm: trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm 

đối với Giáo hội và xã hội. Mỗi người phải tận tâm tận lực chu toàn 

để được Chúa thưởng. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng 

ta nhớ trách nhiệm của mình, và ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn 

hằng ngày trong đời sống. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 22,19-23 

Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sếpna vì ông ăn ở bất 

xứng, và giao cho ông Êliakim. Và Người ban ơn giúp ông chu toàn 

bổn phận. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 11,33-36 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô ca ngợi sự khôn ngoan 

vô cùng của Thiên Chúa. Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người 

mà tôn tại và quy hướng về Người. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 16,13-20 

Nhờ tin Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao 

cho "chìa khóa Nước Trời", cai quản Hội thánh, và được Thiên 

Chúa hỗ trợ cho hoàn thành trách nhiệm. Ðó là nội dung Tin Mừng 

sau đây. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh và trao cho thánh Phêrô cai 

quản. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Ðức Giáo Hoàng kế vị thánh Phêrô điều khiển Hội Thánh 

trên khắp thế giới. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức Ngài chu toàn 

trách nhiệm của mình. 

2. Các Ðức Giám Mục kế vị các tông đồ hướng dẫn người Kitô 

hữu. Xin Chúa thương nâng đỡ các ngài trong việc mục vụ hằng 

ngày. 

3. Các Linh Mục và Tu Sĩ phụ giúp hàng giáo sĩ xây dựng và 

mở mang Nước Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt 

tâm hoàn thành trách nhiệm. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Hội Thánh và giao 

cho chúng con tiếp tục xây dựng phát triển. Xin Chúa thương giúp 

mọi thành phần dân Chúa luôn hoàn thành trách nhiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B 

Quyết Ði Theo Chúa 

(Gs 24,1-2.15-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,54.60-69) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 21 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: chúng ta chọn Chúa theo 

Chúa hay bỏ Chúa như một số tín hữu và số môn đệ trong Tin 

Mừng hôm nay. 

Chúng ta cần noi gương thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: 

"Thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có Lời ban 

sự sống đời đời". 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin theo 

Chúa, phụng sự Chúa, để được sống muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gs 24,1-2.15-17.18 

Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần thì hỏi họ có bỏ Chúa là 

Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không?... Họ trả lời bỏ tà 

thần và tin Chúa theo Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,21-32 

Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội 

Thánh tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ 

như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh. Ðó là nội dung 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,54.60-69 

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về phép Thánh Thể, nhiều môn 

đệ cho là chói tai nên bỏ đi. Nhưng thánh Phêrô thay mặt các tông 

đồ tuyên bố: "Thưa thầy, chúng con quyết theo Thầy, vì chỉ Thầy 

mới có Lời ban sự sống đời đời..." 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống và là Lời Ban Sự Sống. Chúng 

ta hết lòng tin kính và tha thiết cầu xin: 

1. Nhờ ăn bánh manna mà dân Do Thái đã đi đến đất Chúa hứa. 

Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng rước Mình Máu 

Chúa Giêsu, để được về Quê Trời hưởng phước muôn đời. 

2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời". Xin cho 

các Kitô hữu tin thật Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương 

nuôi sống muôn đời. 

3. "Lời Thầy là Thần Khí và là sự sống". Xin cho mọi người 

biết mến mộ, học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa nên 

Ánh Sáng dẫn vào chốn trường sinh. 

4. "Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?" Xin cho cộng đoàn 

chúng ta trung thành bền đỗ theo Chúa, bất chấp mọi khó khăn trở 

ngại ở đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống và là Ðấng có lời 

ban phúc trường sinh, xin cho chúng con trung thành tin theo Chúa 

suốt đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C 

Phấn Ðấu Qua Cửa Hẹp 

(Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 21 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đi theo "đường hẹp" mà vào 

Nước Trời, cần phải hy sinh từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng 

ngày mới vào được. Ðường này tuy chật hẹp, nhưng sẽ dẫn chúng ta 

đến cõi sống hạnh phúc; còn đường rộng rãi bê tha sung sướng đưa 

đến diệt vong!... 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp sức chúng ta 

luôn đi theo đường hẹp, là từ bỏ mình, vác thánh giá theo Chúa 

hằng ngày. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 66,18-21 

Chúa mời gọi mọi người vào Nước Trời, vào cõi sống muôn 

đời, để hưởng vinh quang của Người. Nhưng ai muốn vào, phải 

phấn đấu hy sinh. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 12,5-7.11-13 

Chúa là Cha luôn thương yêu sửa dạy chúng ta là con cái 

Người. Chúng ta cố gắng làm theo Lời Người, để được nên công 

chính và sống bình an. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 13,22-30 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: muốn 

vào Nước Trời phải qua "cửa hẹp", là phải hy sinh từ bỏ mình, vác 

thánh giá hằng ngày đi theo Chúa. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa muốn mọi người chịu khó qua "cửa hẹp" vào Nước Trời 

hưởng phước với Chúa. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và thành 

khẩn kêu xin. 

1. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình qua cửa hẹp là hy sinh 

vác thánh giá theo Chúa để được vào Nước Trời. Xin cho mọi người 

biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh mời gọi. 

2. "Chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời, mới được vào Nước 

Trời". Xin cho các Kitô hữu luôn tuân hành thánh ý Chúa, để được 

về Quê Trời hưởng phúc muôn đời. 

3. Chấp nhận Chúa sửa dạy cũng là cách đi vào cửa hẹp. Xin 

cho chúng ta luôn cố gắng làm theo Lời Chúa dạy, dù phải hy sinh 

gian khổ cũng vui lòng. 

4. Chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta hết lòng tin tưởng Chúa, để được Chúa giúp qua cửa 

hẹp mà vào Nước Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phấn đấu qua cửa hẹp 

mà vào Nước Chúa. Xin thương giúp chúng con, vì chúng con hèn 

mọn yếu đuối. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A 

Theo Chúa Là Bỏ Mình, Vác Thập Giá 

(Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta là những người theo 

Chúa, phải hy sinh bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa. 

Ðây là cuộc dấn thân không dễ dàng chút nào, nhưng đó là 

nguồn hạnh phúc, nguồn sống đích thực của con người, vì Chúa 

Giêsu có chết đau khổ mới sống lại vinh quang. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta chịu khó 

vâng theo ý Chúa, hy sinh chịu cực hằng ngày theo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 20,7-9 

Vâng lệnh Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách dân Chúa, 

nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì 

Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 12,1-2 

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, luôn 

làm việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian. Ðó là ý 

nghĩa đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 16,21-27 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu báo 

Người phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa 

quở. Muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thập giá mình 

hằng ngày mà theo. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết khổ giá chuộc tội nhân loại, 

chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn rao giảng Chúa Kitô chết khổ giá và sống lại 

để chuộc tội loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận, để 

được cứu độ muôn đời. 

2. Muốn theo Chúa, phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng 

ngày. Xin cho các Kitô hữu hy sinh chịu khó chết cho tội lỗi, để 

được sống lại vinh hiển với Chúa. 

3. Nhiều người muốn vào Nước Trời mà không chấp nhận khổ 

cực gian lao. Xin cho họ hiểu phải qua đau khổ mới tiến đến vinh 

quang. 

4. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí 

mạng vì bạn hữu". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết hy sinh 

bỏ mình vì Chúa và vì mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại 

để cứu độ chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho 

chúng con biết bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa vào 

cõi trường sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B 

Thờ Chúa Ðích Thực Và Sống Trong Sạch 

(Ðnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,14-15,21-23) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết thế nào là tôn 

thờ Chúa đích thực và sống trong sạch. 

Người biệt phái và kinh sư chỉ giữ thanh sạch và tôn thờ Chúa 

bề ngoài như ngôn sứ Isaia nói: "Dân này tôn kính Ta bằng môi 

miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta". Nhưng Thiên Chúa không 

chấp nhận hình thức bề ngoài. Ngườii muốn lòng chân thành của 

chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn sống 

thanh sạch trong tư tưởng lời nói việc làm, để tôn thờ Chúa chân 

thật trong lòng. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 4,1-2.6-8 

Chúa luôn sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ 

tuân giữ, để được nên khôn ngoan chính trực. Ðó là ý nghĩa bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 1,17-18,21-22.27 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta 

khiêm tốn nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên 

nguồn sống và ơn cứu rỗi cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Nghe các kinh sư và Biệt Phái giả hình phê bình các môn đệ 

dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết: 

chính những gì từ trong con người chúng ta xuất ra mới làm cho 

chúng ta ra ô uế, như tà dâm, trộm cắp. Ðó là nội dung Tin Mừng 

sau đây. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy các Kitô hữu tuân giữ luật Chúa, để làm đẹp lòng 

Chúa. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta thành khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên bảo con cái tuân giữ luật 

Chúa. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ 

mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình. 

2. "Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn Thầy". Xin cho các 

Kitô hữu biết biểu lộ tình thương Chúa, bằng cách tuân giữ luật 

Chúa cách trọn hảo. 

3. Nhiều người cho rằng luật Chúa là gánh nặng và làm mất tự 

do. Xin cho họ hiểu luật Chúa sẽ êm ái, gánh Chúa sẽ nhẹ nhàng khi 

họ thật lòng mến Chúa. 

4. Tất cả luật Chúa chỉ tóm lại có "mến Chúa yêu người". Xin 

cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta kính mến Chúa hết lòng, và yêu 

thương mọi người như Chúa thương. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương ban lề luật cho chúng 

con tuân giữ, để được sống thanh sạch đẹp lòng Chúa. Chúng con 

chân thành cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp sức chúng con trung thành 

tuân giữ luật Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C 

Nước Trời Dành Cho Kẻ Khiêm Nhượng Bác Ái 

(Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 22 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống khiêm nhượng 

bác ái để được vào Nước Trời. 

Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức căn bản của đời sống 

Kitô hữu. Người khiêm tốn thì luôn sống bác ái, vì nhận biết con 

người hèn mọn thiếu thốn mọi sự. Và trong tiệc Nước Trời, Chúa 

luôn thết đãi kẻ khiêm nhượng và bác ái. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống 

khiêm nhượng và bác ái, để được Chúa thưởng Nước Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,19-21.30-31 

Người khiêm nhường luôn làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa chống 

lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm tốn. Ðó là ý nghĩa bài 

sách Huấn Ca sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 12,18-19.22-24 

Ðể được hưởng hạnh phúc với Chúa, với thiên thần và các 

thánh trong nước Chúa, các tín hữu phải sống tự hạ và bác ái. Ðó là 

nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 14,1.7-14 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông 

thủ lãnh Biệt Phái. dịp này Chúa dạy mọi người phải sống khiêm 

nhượng và bác ái, để được vào dự tiệc Nước Trời. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta sống khiêm hạ và bác ái để được 

hưởng Nước Trời. Với niềm tin vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta 

dâng lời cầu nguyện. 

1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo các tín hữu sống khiêm 

nhường và bác ái. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn 

hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của 

mình. 

2. Muốn sống khiêm hạ, con người cần nhận biết giới hạn của 

mình. Xin cho mọi người biết sống phù hợp với thân phận hèn kém 

và giới hạn thấp bé của mình. 

3. Muốn sống bác ái, các Kitô hữu phải từ bỏ thói ích kỷ. Xin 

cho các tín hữu Chúa biết noi gương Chúa, hy sinh xả kỷ vì mọi 

người. 

4. Con người ai cũng muốn được giàu sang, địa vị, chức tước. 

Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm hạ và quảng đại bác ái 

như Lời Chúa dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương dạy chúng con sống 

khiêm nhượng bác ái để được Chúa thưởng Nước Trời. Chúng con 

thành tâm cảm tạ Chúa. Xin giúp chúng con thực hiện được Lời 

Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A 

Anh Em Hãy Sửa Lỗi Cho Nhau 

(Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 23 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta giúp sửa lỗi nhau, để mọi 

người được sống tốt lành và đẹp lòng Chúa. 

Là con người, không ai hoàn hảo. Ai cũng có lỗi lầm khuyết 

điểm. Chúa Giêsu bảo chúng ta: "Nếu người anh em con trót phạm 

tội, con hãy đi sửa lỗi nó... Nếu nó chịu nghe con thì con đã được 

món lợi là người anh em mình" (Mt 18,15). 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lấy tình 

thương mà sửa lỗi anh chị em chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 33,7-9 

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy mà 

chúng không nghe thì chúng phải mắc tội. Còn nếu ngôn sứ không 

sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 13,8-10 

Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các 

giới luật đều tóm lại trong việc mến Chúa và yêu thương đồng loại 

như chính mình. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 18,15-20 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương 

yêu sửa lỗi nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách 

nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy chúng ta thương giúp sửa lỗi nhau. Chúng ta quyết 

tâm làm theo Lời Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Hội thánh có trách nhiệm sửa lỗi cho con cái mình sống đẹp 

lòng Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt 

thành chu toàn trách nhiệm, bằng lời khuyên bảo và lời cầu nguyện 

của mình. 

2. Trong gia đình, ông bà cha mẹ có bổn phận sửa dạy con cháu 

nên người và nên con Chúa. Xin cho họ can đảm và khôn ngoan làm 

trọn bổn phận Chúa phú giao. 

3. Nhiều Kitô hữu thay vì lấy tình thương mà sửa lỗi nhau, họ 

chỉ kết án hay bỏ mặc anh chị em lầm lỗi. Xin cho họ biết vâng 

nghe và làm theo Lời Chúa dạy. 

4. Thiên Chúa luôn nhận lời cầu xin của những người hợp nhau 

cầu nguyện. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng cầu nguyện cho 

mình và cho người tội lỗi ăn năn. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết làm theo Lời 

Chúa dạy, hằng ngày thương yêu sửa lỗi anh chị em, và chính chúng 

con cũng sẵn sàng đón nhận lời chỉ bảo của tha nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B 

Chúa Ưu Tiên Thương Giúp Kẻ Bất Hạnh 

(Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 23 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa yêu thương chúng 

ta, đặc biệt Người thương những kẻ nghèo khổ bệnh tật. Ðời sống 

con người đầy dẫy gian khổ, bệnh tật: bệnh tật thể xác, nhứt là bệnh 

tật linh hồn là tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, sai Con Một 

Người đến cứu giúp hồn xác chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khiêm tốn nhìn 

nhận thân phận tật nguyền tội lỗi của chúng ta, để được Chúa 

thương cứu giúp. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 35,4-7 

Dân Israel đang bị lưu đày khổ sở, Chúa sai ngôn sứ Isaia loan 

báo Người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ. Ðó là nội dung bài 

đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,1-5 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng 

ta sống theo gương Chúa Cứu Thế, ưu tiên thương giúp người 

nghèo khổ bệnh tật hồn xác. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 7,31-37 

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người 

câm điếc cách đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc và ca tụng 

Người luôn thương giúp kẻ khốn khổ tật nguyền. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa thương giúp hồn xác mọi người, nhất là những 

người nghèo khổ bệnh tật. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha 

thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh thay mặt Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục 

Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi 

người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật phần hồn phần xác. 

2. "Các con là môn đệ Thầy, nếu các con thương yêu nhau". 

Xin cho các Kitô hữu nhiệt tình thương giúp tha nhân, để mọi người 

nhận ra tình thương vô biên của Chúa. 

3. Câm điếc thiêng liêng còn nguy hại hơn câm điếc thể xác. 

Xin Chúa thương cứu chữa các tín hữu khỏi câm điếc thiêng liêng, 

để họ có thể nghe Lời Chúa và ca tụng tình thương của Chúa. 

4. "Chúa Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp". Xin cho cộng đoàn 

chúng ta biết noi gương Chúa: làm việc lành điều tốt hằng ngày, để 

mọi người nhận biết Cha trên trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn thương giúp kẻ nghèo khổ 

bệnh tật. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết 

noi gương Chúa, sẵn lòng thương giúp anh chị em tật nguyền khốn 

khổ phần hồn phần xác. 
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Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C 

Theo Chúa Là Sẵn Sáng Từ Bỏ 

(Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 23 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: muốn xứng đáng làm môn đệ 

Chúa, phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với Chúa, kể cả 

những người thân yêu và quyền lợi vật chất. 

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan vô cùng, và Ðức Giêsu là hiện 

thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần từ bỏ ý 

riêng của chúng ta, vâng nghe và làm theo ý khôn ngoan của Chúa 

Giêsu, để sinh ích cho chúng ta và anh chị em chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng từ 

bỏ những gì không phù hợp với ý muốn của Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 9,13-18 

Sự khôn ngoan của Chúa vượt xa hiểu biết của chúng ta. Chúng 

ta cầu xin Chúa ban khôn ngoan và Thánh Thần cho chúng ta, để 

chúng ta được sống đẹp lòng Chúa mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Plm 9-10.12-17 

Thánh Phaolô đang bị cầm tù vì Chúa. Ông viết thư xin bạn ông 

là hilêmon nhận người nô lệ là Ônêsimô như anh em trong Chúa. 

Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 14,25-33 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta khôn 

ngoan chọn Chúa, yêu mến Chúa trên hết, từ bỏ tất cả những gì cản 

trở chúng ta, và sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo 

Chúa. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và thành khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng kêu gọi con cái mình từ bỏ mọi sự và 

vác thánh giá theo Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh 

luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời 

sống của mình. 

2. Ngày nay không còn chế độ nô lệ như xưa, nhưng con người 

càng văn minh càng nô lệ cho lạc thú, tiền của. Xin cho mọi người 

biết tôn trọng tự do và phẩm giá của mình. 

3. "Ai theo Ta mà không quý mến Ta hơn hết thì không thể làm 

môn đệ Ta". Xin cho các Kitô hữu kính mến Chúa trên hết và hy 

sinh mạng sống vì Chúa và vì mọi người. 

4. "Ai không vác thập giá mà theo Ta thì không thể làm môn đệ 

Ta". Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng chịu gian nan thử thách 

hằng ngày, để được theo Chúa bền đỗ đến cùng. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương kêu gọi chúng con làm 

môn đệ Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con 

sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được Chúa 

cứu rỗi. 
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Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A 

Anh Em Hãy Sửa Lỗi Cho Nhau 

(Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở trần gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho 

anh chị em chúng ta, để được Chúa thương tha tội chúng ta. 

Chúng ta sống chung với nhau, không sao tránh khỏi va chạm 

buồn phiền nhau, vì tất cả chúng ta là những con người bất toàn. 

Chúng ta có tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời mới tha tội chúng ta. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thương 

yêu tha thứ nhau. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 27,30-28,7 

Ðoạn sách Ðức Huấn Ca sau đây nêu lên nhiều lý do, kêu gọi 

chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho 

nhau thì Chúa mới thương tha tội chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 14,7-9 

Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả 

chúng ta đều thuộc về Chúa. Do đó, chúng ta không có lý do gì chấp 

nhất mà không tha thứ cho nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 18,21-35 

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người mắc nợ. Chúng ta mắc 

nợ Chúa gấp ngàn lần hơn lỗi anh chị em đối với chúng ta. Chúng ta 

có tha lỗi cho nhau thì Chúa mới tha tội chúng ta, và phải tha hoài 

tha mãi. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin 

tưởng vào lòng khoan dung của Chúa, chúng ta tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho các vị 

Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, luôn sẵn lòng 

thương yêu tha thứ cho mọi người. 

2. Con người càng văn minh càng thù hận oán ghét nhau. Xin 

cho họ được thấm nhuần tinh thần yêu thương tha thứ của Chúa, 

luôn sống nhân ái quảng đại với nhau. 

3. "Nếu các con không tha lỗi cho nhau, thì Cha trên trời chẳng 

tha tội các con". Xin cho các tín hữu Chúa luôn yêu thương tha thứ 

lỗi lầm cho nhau. 

4. Luôn tha lỗi cho nhau là việc rất khó. Xin Chúa thương giúp 

giáo hữu xứ đạo chúng ta thực hiện được suốt đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con tha thứ lỗi lầm 

cho nhau, để Chúa thương tha tội chúng con. Xin Chúa giúp chúng 

con luôn làm theo Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B 

Vác Thánh Giá Theo Chúa 

(Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa Giêsu là 

Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến, chịu chết, và sống lại, chuộc tội 

chúng ta. "Ai muốn theo Người phải từ bỏ mình, vác thập giá mình 

mà theo". 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta can đảm đi 

theo đường thương khó Chúa, để được sống lại vinh hiển với Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 50,5-9 

Ðấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không chống 

cưỡng, vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ. Ðó là nội dung lời ngôn 

sứ Isaia sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,14-18 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê xác định đức tin đích 

thực thể hiện bằng việc làm cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của đồng 

loại. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 8,27-35 

Sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, 

Chúa Giêsu báo trước Người phải chịu chết và sống lại để cứu độ 

nhân loại. Nhưng thánh Phêrô ngăn cản, vì ông nghĩ sai sứ mệnh 

thiên sai của Người. Ðó là ý nghĩa tin mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Chúng 

ta quyết tâm đi theo đường thương khó Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Ðời sống con người đầy gian lao đau khổ. Xin cho mọi thành 

phần dân Chúa biết noi gương Chúa, nâng đỡ ủi an mọi người bằng 

lời khuyên bảo và việc bác ái của mình. 

2. Tự nhiên con người sợ khốn khó đau khổ. Xin cho các Kitô 

hữu can đảm lãnh nhận thánh giá Chúa gởi đến, và không bao giờ 

trở nên thánh giá cho người khác. 

3. "Ai muốn theo tôi, phải vác thập giá mình mà theo". Xin cho 

các tín hữu sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa, để cứu rỗi chính mình 

và đồng loại. 

4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Xin cho giáo hữu 

cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin, bằng việc hy sinh từ bỏ mình, 

và thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến, chịu 

chết và sống lại, chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con nhận biết 

Chúa là Ðấng Cứu Thế và sẵn lòng vác thánh giá theo Chúa. 
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Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C 

Chúa Giàu Lòng Thương Xót Và Tha Thứ 

(Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa là 

Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Người thương yêu và 

chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn, để Người vui mừng và tha thứ. Ba dụ ngôn 

"con chiên lạc, đồng bạc mất và người con hoang đàng" trong Tin 

Mừng hôm nay nói lên điều đó. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chạy đến 

Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được lãnh nhận tình thương và ơn tha thứ 

của Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 32,7-11.13-14 

Dân Do Thái đúc bò vàng để thờ, nên Chúa định phạt họ. 

Nhưng nhờ ông Môisen cầu khẩn, Chúa đã nguôi giận tha thứ. Ðó là 

ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 1,12-17 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cảm tạ Thiên Chúa, vì 

người thương tha tội ông bắt bớ Chúa, và còn chọn ông làm tông đồ 

giảng đạo cho lương dân. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 15,1-32 

Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn về tình thương và tha thứ của Thiên 

Chúa đối với tội nhân. Người chẳng những thương tha tội cho chúng 

ta mà còn vui mừng nữa. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin 

tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta tha thiết cầu 

nguyện. 

1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh biết đem tình thương tha thứ của Chúa đến 

cho mọi người, nhất là những người lầm lạc tội lỗi. 

2. Con người ngày càng hận thù, ganh ghét sát hại nhau. Xin 

cho họ biết lấy tình thương đối xử với nhau, thông cảm tha thứ cho 

nhau, chung sống hòa bình với nhau. 

3. Chúa vui mừng khi thấy kẻ tội lỗi ăn năn. Xin cho chúng ta 

mỗi khi lỡ lầm phạm tội, biết ăn năn sám hối để Chúa vui mừng thứ 

tha. 

4. Khi được Chúa thương tha tội, thánh Phaolô đã nhiệt thành 

đem Chúa đến cho lương dân. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta 

biết thương giúp anh chị em lầm lỗi trở về với Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sẵn lòng tha thứ cho kẻ tội lỗi thật 

lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết tìm về Chúa mỗi khi lầm lỗi, 

để được Chúa thương tha cho chúng con. 
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Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 

Thiên Chúa Nhân Hậu Với Mọi Người 

(Is 55,6-9; Pl 1,20-24.27; Mt 20,1-16) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 25 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa là Ðấng từ bi 

nhân hậu. Người thương yêu và đối xử với chúng ta theo lòng quảng 

đại vô biên của Người. 

Trời cao hơn đất bao nhiêu thì lòng từ bi của Chúa cũng cao 

hơn lòng nhân hậu của chúng ta bấy nhiêu. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương 

Chúa, sống nhân hậu rộng lượng với mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,6-9 

Qua lời ngôn sứ Isaia sau đây, Thiên Chúa kêu gọi và khuyến 

khích kẻ tội lỗi an tâm trở về với Người, để Người thương yêu tha 

thứ, vì Người muốn cứu vớt chứ không bao giờ muốn trừng phạt. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 1,20-24.27 

Thánh Phaolô đang bị cầm tù. Nếu bị xử tử, ông sẽ được về với 

Chúa. Nếu được trả tự do, ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin Mừng. Như 

thế, đối với ông, sống chết đều có lợi. Ðó là nội dung đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 20,1-16 

Vì lòng tốt, Chúa trả lương cho người làm ít giờ cũng bằng kẻ 

làm nhiều giờ. Những người này ganh tức, nhưng Chúa đã làm đúng 

phép công bình, vì đã trả đúng giá ấn định. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng 

hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương loài người, muốn cứu giúp hết mọi người. Chúng 

ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương nhân hậu của Chúa 

đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành 

chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái của mình. 

2. Con người tương tàn tương sát lẫn nhau, vì thiếu tình thương 

quảng đại. Xin cho mọi người biết sống khoan hồng, thương yêu tha 

thứ nhau. 

3. Thói ganh tỵ làm cho con người trở nên hẹp hòi ích kỷ. Xin 

cho các Kitô hữu sống xả kỷ hy sinh, quên mình vì đồng bào đồng 

loại. 

4. Chúa kêu gọi tội lỗi ăn năn để Người thương yêu tha thứ. Xin 

cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa gọi, mỗi khi lỡ lầm 

sai lỗi. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn cư xử rộng lượng với 

chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống quảng đại 

với anh chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B 

Người Lớn Hơn Hết 

(Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 25 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, 

sống khiêm tốn và hy sinh phục vụ mọi người, nhứt là những kẻ bé 

mọn nghèo khổ. 

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà sẵn lòng chịu chết khổ giá, 

và Thiên Chúa toàn năng đã cho Người sống lại để cứu rỗi loài 

người, nêu gương khiêm nhường và hy sinh phục vụ cho chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống 

khiêm tốn và hy sinh phục vụ theo gương Chúa Kitô. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 2,12.17-20 

Kẻ gian ác tìm cách giết hại người công chính. Những người 

này một mực tin tưởng Chúa, nên được Chúa thương che chở. Ðó là 

nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 3,16-4,3 

Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa. Còn 

đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, 

an hòa hạnh phúc. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,30-37 

Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Người. 

Nhưng các ông lại tranh nhau làm lớn, nên Người bảo: "Ai muốn 

làm lớn thì phải là người rốt hết, và làm tôi tớ phục vụ mọi người". 

Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để 

phục vụ và chịu chết cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ 

Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh thay mặt Chúa Giêsu phục vụ con người và đem 

ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh 

nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm của mình. 

2. Con người thich được phục vụ hơn là hy sinh phục vụ. Xin 

cho mọi người thương yêu phục vụ nhau, nhứt là những người lầm 

than khốn khổ hồn xác. 

3. "Ðâu có ghen tương tranh chấp, đấy có xáo trộn và mọi thứ 

xấu xa". Xin cho các Kitô hữu biết lánh xa các thói xấu đó, sống 

thuận hòa yêu thương nhau. 

4. "Ai muốn làm lớn, thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ 

mọi người". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm nhượng, 

hy sinh phục vụ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại 

chuộc tội mọi người. Xin cho chúng con được tham dự vào sự 

thương khó Chúa, bằng đời sống khiêm tốn và phục anh chị em 

chúng con.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C 

Quản Lý Tốt Của Cải Chúa Ban 

(Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 25 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta quản lý tốt của cải Chúa ban. 

Người quản lý tốt biết sử dụng của cải theo ý Chúa muốn, để đem 

lại lợi ích cho chính mình và người khác... Chúa ban cho chúng ta 

của cải làm phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta không 

phải là chủ nhân hay là đầy tớ của nó mà là người quản lý. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng 

của cải Chúa ban cho phần rỗi chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 8,4-7 

Ngôn sứ Amốt lên án gắt gao những kẻ buôn bán gian lận, đầu 

cơ tích trữ, bóc lột người nghèo. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8 

Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho mọi người được 

an cư lạc nghiệp, sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu 

rỗi Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 16,1-13 

Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, 

để dạy chúng ta biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh 

hồn chúng ta và giúp đỡ kẻ khác. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa ban cho con người của cải để đạt Nước Trời. 

Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, sống tinh thần nghèo 

khó, hy sinh giúp đỡ mọi người. 

2. Nhiều người hiện nay sống nghèo khổ, thiếu thốn, không nhà 

không cửa. Xin cho mọi người biết thương yêu giúp đỡ, cho họ sống 

xứng đáng với nhân phẩm của mình. 

3. "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền 

của được". Xin cho các Kitô hữu chỉ làm tôi Thiên Chúa, và dùng 

tiền của như phương tiện cứu rỗi chính mình và người khác. 

4. "Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để họ đón 

rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết 

dùng của cải Chúa ban để đạt Nước Trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con quản lý tốt của cải Chúa 

ban, là dùng của cải mà lo cho phần rỗi chúng con và giúp đỡ anh 

chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A 

Tuân Hành Thánh Ý Thiên Chúa 

(Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn vâng nghe và làm 

theo ý Chúa muốn. 

Chúng ta là con người hèn mọn kém cõi, mãi mê cuộc sống trần 

gian mà quên cuộc sống vĩnh cửu mai hậu, nhứt là không biết làm 

các việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần được Chúa hướng dẫn dạy 

bảo. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn thi 

hành thánh ý Chúa muốn. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 18,25-28 

Ngôn sứ Êdêkien kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố 

gắng sống tốt hơn để khỏi phải chết mà được sống. Ðó là nội dung 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 2,1-11 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống 

theo gương Chúa Giêsu: Người đã tự hạ mình xuống tột độ và vâng 

lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,28-32 

Qua dụ ngôn hai người con, Chúa dạy chúng ta phải vâng nghe 

và làm theo ý Chúa muốn, để được vào Nước Trời. Ðó là ý nghĩa 

Tin Mừng hôm nay. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu đã tự hạ và phục tùng đến chết và chết trên thập 

giá. Chúng ta quyết tâm noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh thay mặt Chúa dạy bảo con cái Chúa. Xin cho 

mọi người, nhứt là các Kitô hữu luôn vâng nghe và làm theo lời Hội 

Thánh dạy. 

2. Con người thường làm theo ý mình, hơn là theo ý cấp trên. 

Xin cho mọi người nhứt là giới trẻ, biết tuân phục những kẻ có trách 

nhiệm dạy dỗ hướng dẫn mình. 

3. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào Nước Trời vì đã 

khiêm tốn tin nghe và làm theo Lời Chúa. Xin cho chúng ta biết 

sống tự hạ khiêm tốn và vâng lời Chúa luôn. 

4. "Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào Nước 

Trời". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nổ lực thực thi thánh ý 

Cha hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp ch1ung con sống 

khiêm tốn, sẵn lòng làm theo Lời Chúa để được sống muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B 

Sống Bác Ái Và Làm Gương Tốt 

(Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-47) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống bác ái yêu 

thương, luôn nghĩ tốt làm gương tốt cho nhau. Chúa Giêsu muốn 

môn đệ người tránh thói hẹp hòi phe nhóm, đặc quyền đặc lợi, phải 

có tinh thần cởi mở, bác ái và nêu gương lành cho mọi người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt thành 

thực hiện các điều Chúa dạy hôm nay. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ds 11,25-29 

Ông Giosuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng 

ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh 

Thần ban, không được ngăn cấm họ. Ðó là nội dung bài học sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gr 5,1-6 

Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống 

xa hoa trụy lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính. Ðó là 

ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,38-43 

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hợp tác với 

mọi người, không nên chia rẻ bè phái, luôn làm gương tốt cho nhau, 

tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và người khác. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu cộng tác với 

nhau làm lành lánh dữ. Chúng ta nhiệt tâm thực hành lời Chúa và 

thành khẩn kêu xin. 

1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu 

thương, sẵn sàng cộng tác làm lành lánh dữ. Xin cho Hội Thánh 

luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. 

2. Con người ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét chia rẻ nhau, 

gây bao đau thương tang tóc cho đồng loại. Xin cho mọi người biết 

thương yêu thông cảm, đoàn kết với nhau. 

3. Tai hại hơn cả là nhiều người gây gương mù gương xấu cho 

kẻ khác, nhứt là cho giới trẻ. Xin cho các Kitô hữu sống đạo đức 

lương thiện, nêu gương lành gương tốt cho mọi người. 

4. Người giàu có khó vào thiên đàng, nhứt là những kẻ làm giàu 

do bất công bóc lột. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết 

thương yêu giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khó bất 

hạnh. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống quảng đại, sẵn sàng 

cộng tác với mọi người, luôn làm gương tốt cho nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C 

Sống Bác Ái Ðể Ðược Nước Trời 

(Am 6,1.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 26 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ có cuộc sống đời 

này và đời sau. Ðời sau là kết quả của cuộc sống đời này. Ðời này 

sống thánh thiện bác ái, đời sau sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn trên 

trời... Dụ ngôn người giàu có và Ladarô nghèo khó trong Tin Mừng 

hôm nay minh chứng chân lý đó. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống lành 

thánh bác ái, để mai sau được hưởng phước muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 6,1.4-7 

Ngôn sứ Amốt cảnh cáo những kẻ chỉ biết ăn chơi xa hoa 

phóng túng. Họ sẽ phải chết khốn khổ. Ðó là ý nghĩa của bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 6,11-16 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và 

chúng ta sống công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, để 

được sống đời đời trong ngày Chúa Giêsu ngự đến. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 16,19-31 

Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn người giàu có ăn chơi ích kỷ, 

không thương giúp Ladarô nghèo khó, để dạy chúng ta sống bác ái 

đạo đức, cho đời sau được hưởng phước Nước Trời. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu bảo: "Hãy vào hưởng vương quốc dọn sẵn cho các 

con, vì xưa Ta đói các con đã cho ăn". Chúng ta chân thành cảm tạ 

Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng bênh vực và nâng đỡ 

người nghèo khó, bị áp bức bóc lột. Xin cho các thành phần Hội 

Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng. 

2. Hiện nay trên thế giới có nhiều người chết vì đói khát bệnh 

tật. Xin cho những nhà hảo tâm thương yêu giúp đỡ họ. 

3. Nhiều người sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin cho họ 

biết chia sẻ tình thương cho anh chị em nghèo khổ bất hạnh xung 

quanh mình. 

4. Thánh Phaolô bảo: "Hãy nên công chính và giàu lòng mến để 

được sống muôn đời". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta tận 

tình làm theo Lời thánh nhân mời gọi. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đồng hóa với người nghèo khổ 

bất hạnh. Chúng con thương giúp các anh chị em đó là thương giúp 

Chúa và Chúa sẽ thưởng công chúng con. 
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Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A 

Chăm Sóc Vườn Nho Của Chúa 

(Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhiệt thành chăm sóc 

"Vườn nho" là Hội Thánh Chúa ở trần gian. Chúa nhờ mỗi người 

giúp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển, được thêm nhiều 

người tin thờ Chúa, được sinh nhiều hoa trái phần rỗi cho anh chị 

em chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chăm 

sóc vườn nho Hội Thánh Chúa, là rao giảng đạo Chúa bằng lời cầu 

nguyện, bằng gương sáng và bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày 

của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 5,1-7 

Ngôn sứ Isaia cảnh cáo dân Israel là vườn nho của Chúa. Chúa 

đã thương chăm sóc họ, nhưng họ cứ phản bội Người, nên Người bỏ 

họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 4,6-9 

Qua đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo 

lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức 

sống công chính thánh thiện theo gương Ngài. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,33-43 

Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do thái, đặc biệt là các lãnh 

tụ tôn giáo của họ. Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa 

mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa 

giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh. Ðó là ý nghĩa Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa đã giao loài người là vườn nho của Chúa cho Hội Thánh 

chăm sóc. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Loài Người 

là vườn nho của Chúa. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh nhiệt 

thành chu toàn sứ mạng, bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày. 

2. Trái đất này cũng là vườn nho Chúa cho loài người khai thác. 

Xin cho mọi người tận lực lao động, để nuôi sống bản thân và giúp 

đỡ đồng bào đồng loại. 

3. Nhiều người ích kỷ chỉ khai thác vườn nho của Chúa cho tư 

lợi. Xin cho họ biết nộp hoa lợi cho Chúa, là chia sẻ cho những 

người nghèo khổ là hình ảnh Chúa. 

4. Giáo xứ là vườn nho của Chúa. Xin cho cộng đoàn họ đạo 

chúng ta tích cực làm cho vườn nho nầy sinh bông trái tốt, là phần 

rỗi của chúng ta và của anh chị em xung quanh chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con nộp 

đầy đủ hoa lợi cho Chúa, là việc lành điều thiện chúng con thực 

hiện hằng ngày, nhứt là việc tông đồ mở mang nước Chúa. 
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Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B 

Loài Người Không Ðược Phân Ly 

(St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-6) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay nói đến tính bất khả phân ly giữa vợ chồng, 

vì "việc gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". 

Vợ chồng đã được Chúa kết hợp thì suốt đời phải chung sống với 

nhau, như Ðức Giêsu luôn liên kết với Hội Thánh Người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho các cặp vợ chồng sống 

hòa thuận yêu thương nhau luôn, như Chúa Giêsu thương yêu gắn 

bó với Hội Thánh. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 2,18-24 

Chúa dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam thành vợ 

chồng. Cả hai trở nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 2,9-11 

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi đã chịu chết chuộc tội 

chúng ta. Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn 

bó với nhau đến chết. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,2-16 

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết vợ chồng 

không thể ly dị nhau, vì cả hai là một xương một thịt Thiên Chúa đã 

kết hợp ngay từ đầu. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và đã thiết lập 

hôn nhân gia đình. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Xin cho các gia 

đình luôn liên kết trong tình yêu, để đem lại an vui hạnh phúc cho 

mọi thành viên trong gia đình. 

2. Ngày nay đời sống hôn nhân gia đình đang khủng hoảng 

trầm trọng. Xin cho các gia đình công giáo biết tuân giữ luật đơn 

hôn và vĩnh hôn của Chúa. 

Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xin cho các bậc cha mẹ luôn nêu 

gương lành và dạy bảo con cái sống tốt đẹp. 

4. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Xin cho các gia đình trong 

cộng đoàn chúng ta sống đạo đức thánh thiện, nhiệt thành phụng sự 

Chúa và phục vụ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ðiều gì Thiên Chúa đã phối 

hợp, loài người không được phân ly". Xin thương giúp các gia đình 

luôn giữ đúng Lời Chúa dạy. 
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Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C 

Tin Tưởng Và Khiêm Tốn 

(Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 27 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của 

đức tin, và đức khiêm nhượng trong đời sống Kitô hữu. 

Chỉ có đức tin bằng hạt cải, chúng ta cũng có thể làm nhiều việc 

phi thường. Nhưng không phải vì đó mà sinh lòng kiêu căng tự đắc, 

một phải khiêm nhường tin tưởng trông cậy Chúa. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban thêm đức tin và 

lòng khiêm nhượng cho chúng ta, để chúng ta kiên vững trong mọi 

nghịch cảnh và nhìn nhận mình là đầy tớ vô dụng của Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kb 1,2-3.2,2-4 

Ngôn sứ Habacúc kêu trách Chúa vì bị thử thách nặng nề. 

Nhưng Chúa cho biết: "Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ 

lòng thành tín của họ". Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 1,6-8.13-14 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và 

chúng ta bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao, 

bất chấp khó khăn nghịch cảnh trong đời sống. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 17,5-10 

Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các 

ông biết sức mạnh phi thường của nó, và dạy phải sống khiêm 

nhượng. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy chúng ta sống khiêm tốn và tin tưởng Chúa, chúng ta 

chân thành cám ơn Chúa và thành khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái sống khiêm tốn và 

vững lòng tin cậy Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh 

nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng 

của mình. 

2. Nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng mình làm 

được tất cả mà không cần Thiên Chúa. Xin cho họ nhớ con người là 

tạo vật bất toàn bất lực Thiên Chúa đựng nên. 

3. Nhiều người đang gặp khó khăn thử thách nặng nề. Xin cho 

họ biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để được Chúa cứu giúp nâng 

đỡ. 

4. Sống tin tưởng và luôn giữ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa 

thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống tin tưởng và khiêm 

tốn luôn. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng 

cho chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được 

Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con. 
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Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A 

Chúa Mời Dự Tiệc Nước Trời 

(Is 25,6-9; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tham dự tiệc cưới Nước 

Trời. Theo Kinh Thánh, "tiệc cưới" ám chỉ "hạnh phúc Nước Trời". 

Và "dự tiệc cưới" là hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúa 

dọn sẵn hạnh phúc Nước Trời cho chúng ta, và mời gọi chúng ta 

đến tham dự với Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương dạy chúng 

ta biết phải sống thế nào, để xứng đang vào dự tiệc hạnh phúc Nước 

Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 25,6-9 

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo: Chúa dọn bữa 

tiệc thết đãi mọi người. Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn 

ngon và được cất khỏi mọi u buồn. Ðó là hạnh phúc Nước Trời. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 4,12-14.19-20 

Thánh Phaolô gửi thư cám ơn tín hữu Philipphê đã giúp đỡ ông, 

tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu htốn. Và ông xin Chúa trả 

công bội hậu cho họ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,1-14 

Hạnh phúc Nước Trời như bữa tiệc cưới. Trước hết Chúa ban 

cho dân Do thái. Nhưng họ từ chối vì ham mê của cải, nên Người 

ban cho muôn dân. Nhưng muốn dự tiệc cưới, cần phải ăn ở xứng 

đáng. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa thương kêu mời mọi người hưởng hạnh phúc Nước Trời. 

Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh thay mặt Chúa mời gọi mọi người tham dự tiệc 

hạnh phúc Nước Trời. Xin cho mọi người sẵn sàng tham dự, bằng 

cách gia nhập Hội Thánh và sống xứng hợp với Nước Chúa. 

2. Hiện tại đời sống con người đầy gian lao đau khổ. Xin cho 

mọi người biết hạnh phúc thật chỉ tìm thấy ở mai sau, bằng cuộc 

sống tốt lành ở đời này. 

3. Nhiều Kitô hữu chỉ chạy theo hạnh phúc trước mắt là của cải 

danh vọng thế gian mà không lo tìm hạnh phúc Nước Trời. Xin cho 

họ biết Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. 

4. Chiếc áo xứng hợp cho người dự tiệc Nước Trời là sống như 

Chúa Kitô: hy sinh, bác ái, phục vụ mọi người. Xin cho giáo hữu xứ 

đạo chúng ta cố gắng sống như thế. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con ngay từ ở đời 

này biết sống xứng đáng làm công dân Nước Trời, để mai sau được 

Chúa ban hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con. 
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Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B 

Làm Sao Ðược Sống Ðời Ðời? 

(Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên... 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách thức dùng của 

cải đời này để đổi lấy "sự sống muôn đời". Ðó là rộng rãi "bố thí 

cho người nghèo khổ". Sở dĩ người thanh niên giàu có trong Tin 

Mừng hôm nay không được sống đời đời là vì anh không biết dùng 

của cải Chúa ban cho mục đích đó. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng 

của cải Chúa ban vì phần rỗi chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 7,7-11 

Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức 

Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành 

và được giàu có. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,12-13 

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ 

con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm 

tình của chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,17-30 

Tin Mừng hôm nay dạy những ai muốnd được "sống muôn 

đời", phải khôn ngoan dùng của cải Chúa ban để bố thí cho người 

nghèo và giúp việc Chúa. Họ sẽ được gấp trăm ở đời nầy, và sự 

sống muôn đời ở đời sau. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

"Hãy bán những gì con có, mà cho người nghèo". Chúng ta 

quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và khẩn thiết cầu xin. 

1. Hội thánh là hiện thân của Chúa ở trần gian. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh tận tâm thương yêu giúp đỡ mọi người, nhứt 

là những người nghèo khổ bất hạnh. 

2. Nhân loại có kẻ giàu người nghèo. Xin Chúa cho những 

người giàu biết thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo vượt qua cơn túng 

thiếu của họ. 

3. "Hãy bán những gì con có mà cho người nghèo, con sẽ được 

một kho tàng trên trời". Xin cho các Kitô hữu chúng ta biết làm theo 

Lời Chúa dạy hằng ngày. 

4. Ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng sẽ được lại gấp trăm 

ở đời này và sự sống muôn đời ở đời sau. Xin cho các giáo hữu 

cộng đoàn chúng ta luôn làm như thế. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban của cải cho chúng con. 

Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng nó đúng theo ý Chúa 

muốn. 
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Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C 

Bổn Phận Cám Ơn Chúa 

(2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 28 thường niên... 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết cám ơn Chúa, vì 

mọi ơn lành hồn xác Người thương ban cho chúng ta trong suốt 

cuộc đời. Việc cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, vì mỗi 

người là tạo vật của Chúa, sống chết nhờ Chúa, nhưng nhiều người 

trong chúng ta đã vô ơn bạc nghĩa đối với Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết cám 

ơn và tôn vinh Chúa hằng ngày, vì mọi ơn lành người thương ban 

cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 5,14-17 

Ông Naaman là quan tướng xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, 

nhờ nghe lời ngôn sứ Êlisê. Ông cám ơn ngôn sứ và tin Chúa. Ðó là 

bài học cho chúng ta và là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 2,8-13 

Nếu chúng ta tin theo Chúa Giêsu, kiên tâm chịu khổ với 

Người, chúng ta sẽ được vinh quang với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn 

thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 17,11-19 

Tin Mừng hôm nay thuật lại mười người phong cùi được Chúa 

Giêsu chữa lành, chỉ có một người trở lại cám ơn và tôn vinh Chúa, 

mà người đó lại là người ngoại đạo. Chúng ta hãy tự xét mình: 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thường biết cám ơn Chúa 

không? 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, nhứt là các Kitô hữu. 

Chúng ta quyết tâm cảm tạ Chúa hằng ngày và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ 

người nghèo khổ bệnh tật hồn xác. 

2. Sống ở đời ai cũng muốn bình an mạnh khỏe. Nhưng bệnh tật 

luôn làm cho con người khốn khổ bất hạnh. Xin Chúa thương phù 

trợ và cho nhiều người hảo tâm giúp đỡ. 

3. Có thứ bệnh cùi khốn khổ hơn hết là tội lỗi. Xin cho các Kitô 

hữu biết lo chữa bệnh cùi thiêng liêng nầy, bằng cách xa lánh tội 

hằng ngày và lãnh bí tích hòa giải mỗi khi lầm lỗi. 

4. "Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi bệnh thì trở 

lại lớn tiếng tạ ơn và tôn vinh Chúa". Xin cho cộng đoàn chúng ta 

biết tôn vinh và tạ ơn Chúa luôn. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban ơn cho chúng con hằng 

ngày. Xin cho chúng con biết cảm tạ và đền đáp ơn Chúa, bằng đời 

sống kính mến Chúa và thương giúp mọi người. 
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Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A 

Bổn Phận Ðối Với Thế Quyền Và Thần Quyền 

(Is 45,1.4-6; 1Tc 1,1-5; Mt 22,15-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 29 thường niên... 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy mọi người chu toàn bổn phận 

đối với tổ quốc và đối với Thiên Chúa: "Của Xêda trả về Xêda; của 

Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Mỗi người là công dân Nước Trời 

và nước thế gian, nên có hai bổn phận: bổn phận đối với Thiên Chúa 

và bổn phận đối với tổ quốc quê hương. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chu toàn 

bổn phận đối với Chúa và tổ quốc. Ðặc biệt xin cho chúng ta và 

nhiều người nhiệt thành rao giảng đạo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 45,1.4-6 

Cyrô là vua nước Ba Tư, ông là người ngoại giáo, nhưng được 

Chúa dùng để giải thoát dân Chúa đang bị lưu đày ở Babylon. Ðó là 

nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Tx 1,1-5 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở 

Têxalônica và cầu nguyện cho họ. Ngài khen họ biết tin cậy mến 

Chúa là Ðấng đã tuyển chọn họ. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,15-21 

Nhóm Biệt Phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu. Họ 

hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsa không. Người biết ác ý của 

họ nên bảo: "Của Xêsa trả về Xêsa; của Thiên Chúa trả về Thiên 

Chúa". Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa 

và tổ quốc. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa dựng nên con người và cho sống trong một đất nước. 

Chúng ta hết lòng cám ơn và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái làm trọn bổn phận đối với 

Thiên Chúa và tổ quốc. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết vâng 

nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy. 

2. "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc". Ðó là lý tưởng sống tốt 

đời đẹp đạo của các Kitô hữu Việt Nam. Xin cho chúng ta luôn sống 

đúng theo lý tưởng đó hằng ngày. 

3. "Của Xêsa trả về Xêsa". Xin cho mọi công dân luôn chu toàn 

bổn phận đối với tổ quốc, là xây dựng đất nước hòa bình và thịnh 

vượng. 

4. "Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Xin cho các giáo hữu 

trong cộng đoàn của chúng ta nhiệt tâm phụng sự Chúa, để hoàn 

thành bổn phận đối với Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban cho chúng con quê hương 

dưới đất và quê hương thật trên trời. Xin cho chúng con tận tâm chu 

toàn bổn phận đối với hai quê hương. 
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Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B 

(Chúa Nhật Truyền Giáo) 

Hy Sinh Phục Vụ Theo Gương Chúa Giêsu 

(Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 29 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta các diều kiện để theo Chúa. 

Muốn theo làm môn đệ Chúa, phải hy sinh phục vụ như Người, vì 

"Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến 

mạng sống cứu chuộc muôn người" (Mc 10,45). 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta xứng đáng làm 

môn đệ Chúa, bằng đời sống hy sinh phục vụ. Ðặc biệt xin Chúa 

cho chúng ta và nhiều người hy sinh giảng đạo Chúa, vì hôm nay là 

ngày cầu nguyện cho việc giảng đạo. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 53,10-11 

Chúa Giêsu là tôi trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu chết 

chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,14-16 

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là 

vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống. Người đã chịu trăm ngàn thử 

thách để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh 

nhận ơn cứu độ của Chúa. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,35-45 

Qua việc hai Tông Ðồ Giacôbê và Gioan xin được làm lớn, 

Chúa Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ Người, phải hy sinh chịu khổ 

như Người. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ hầu hạ mọi người. Ðó 

là nội dung Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

"Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục 

vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người". Chúng ta thành 

tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh tiếp nối Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. 

Xin cho các thành phần Hội Thánh tận tâm tận lực hy sinh vì mọi 

người, theo gương Thầy Chí Thánh của mình. 

2. "Chén đắng Thầy uống, các con cũng sẽ uống". Xin cho các 

Kitô hữu sẵn sàng chịu gian lao đau khổ với Chúa, để hiệp công cứu 

rỗi với Người. 

3. "Ai muốn làm lớn giữa chúng con thì phải làm người phục 

vụ các con". Xin cho những vị làm lớn trong đạo, ngoài đời, biết hy 

sinh phục vụ như Lời Chúa dạy. 

4. "Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan". 

Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta tránh xa tật xấu đó, luôn sống 

yêu thương hòa thuận với nhau. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh phục vụ và hy sinh 

phục vụ đến chết để cứu rỗi chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn 

Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa luôn. 
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Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C 

(Chúa Nhật truyền Giáo) 

Kiên Trì Cầu Nguyện 

(Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 29 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta kiên tâm cầu nguyện. Vì Thiên 

Chúa không thể làm ngơ mãi trước lời cầu xin tha thiết của chúng 

ta... Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người chịu chết 

chuộc tội chúng ta. Chẳng lẽ Người từ chối lời chúng ta van xin 

Người. Ðôi khi Người cũng thử thách chúng ta, nhưng chúng ta cứ 

bền tâm tin tưởng Người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn kiên trì 

cầu nguyện, để được Chúa nhận lời. Ðặc biệt hôm nay là Chúa Nhật 

Truyền Giáo, chúng ta cầu xin Chúa chọn thêm nhiều Linh Mục Tu 

Sĩ giúp giảng đạo Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 17,8-13 

Nhờ ông Môisen cầu nguyện kiên trì mà dân Chúa đã thắng 

quân thù, và được vào đất Chúa hứa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 3,14-4,2 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và 

chúng ta giữ vững những gì đã học trong Kinh Thánh, và bền tâm 

rao giảng Lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như khi bết tiện. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 18,1-8 

Qua dụ ngôn "quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy", Chúa 

Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bền đổ, để được Chúa nhận lời, vì 

Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu vô cùng. Ðó là nội dung Tin 

Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện để được Chúa 

nhận lời. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh đại diện Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho các vị 

Mục Tử trong Hội Thánh luôn sẵn sàng bênh đỡ những kẻ cô thế cô 

thân, những người bị đàn áp bất công trong cuộc sống. 

2. Chính quyền phải là những kẻ cầm cân nảy mực chân lý. Xin 

cho họ biết tôn trọng chân lý và bênh vực quyền lợi chính đáng của 

người dân, nhất là những người dân thấp cổ bé miệng. 

3. "Chẳng lẽ Thiên Chúa không bênh vực những kẻ ngày đêm 

kêu cầu đến người". Xin cho các Kitô hữu biết kiên trì cầu nguyện, 

để được Chúa nhân từ ban ơn cứu giúp phần hồn phần xác. 

4. "Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ nhanh chóng bênh vực 

họ". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, sẵn lòng 

thương yêu cứu giúp anh chị em xung quanh. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con kiên trì cầu 

nguyện để được Chúa nhận lời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. 

Xin cho chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy hằng 

ngày. 
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Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A 

Ðiều Răn Trọng Nhất 

(Xh 22,21-27; 1Tx 1,5-10; Mt 22,34-40) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta điều răn trọng nhất trong các 

giới răn của Chúa. Ðó là "mến Chúa yêu người"... Chúng ta ai cũng 

biết "mến Chúa yêu người" là giới răn trọng nhất và duy nhất của 

Chúa. Thương mến tha nhân chính là yêu mến Chúa, vì mỗi người 

là hình ảnh Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta ngày càng 

mến Chúa yêu người hơn, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa 

và phục vụ mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 22,21-27 

Chúa dạy chúng ta học sống nhân từ như Người: thương yêu 

giúp đỡ mọi người, nhứt là người ngoại kiều, người nghèo khổ góa 

bụa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 1,5-10 

Thánh Phaolô khen các tín hữu Têxalônica, vì họ đã từ bỏ tà 

thần, sống Tin Mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. 

Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,34-40 

Nhóm Biệt Phái muốn thử Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi: 

Trong luật, điều nào trọng nhất, Chúa Giêsu cho biết: Ðiều răn trọng 

nhất là "mến Chúa yêu người". Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu 

người". Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ 

giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục 

Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng. 

2. Thánh Gioan bảo: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là 

nói dối. Xin cho các Kitô hữu biết thương yêu giúp đỡ nhau phần 

hồn phần xác, để tỏ lòng kính mến Chúa. 

3. Ngày nay bạo lực hận thù đang hoành hành trên khắp thế 

giới, gây biết bao đau thương tang tóc cho con người. Xin cho mọi 

người quảng đại, yêu thương tha thứ nhau. 

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính 

mình". Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tuân giữ giới răn trọng 

nhất nầy, để giữ trọn lề luật của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con giới răn trọng 

nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức chúng con thực 

hiện hằng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B 

Xin Cho Con Ðược Thấy 

(Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là 

Ánh Sáng. Người đã chữa người mù ở Giêricô được sáng mắt. 

Người cũng chữa chúng ta sáng mắt tâm linh, nếu chúng ta can đảm 

và tin tưởng chạy đến Chúa như người mù trong Tin Mừng hôm 

nay. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương mở mắt 

tâm hồn, cho chúng ta thấy đường về quê hương thật trên trời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 31,7-9 

Ðang lúc dân Chúa bị đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia 

loan báo: Thiên Chúa sẽ thương dẫn họ về quê hương, vì Người là 

Cha nhân lành của họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 5,1-6 

Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế được Thiên Chúa tuyển chọn như 

đã chọn ông Aharon, để cầu an cho loài người và dâng lễ đền tội 

cho dân. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,46-52 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu 

chết chuộc tội loài người, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù 

Báttimê, vì anh hết lòng tin Chúa. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và là Ðấng cứu độ muôn 

người. Chúng ta hết lòng tin kính Chúa và thành khẩn kêu xin. 

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian 

đến mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ 

mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng của mình. 

2. Trên thế giới có biết bao người mù lòa thể xác cũng như tinh 

thần. Xin Chúa thương cứu chữa, cho họ nhận biết Chúa là Ðường 

duy nhất dẫn về Quê Trời. 

3. "Lòng tin của anh đã chữa anh". Xin cho mọi người hết lòng 

tin Chúa, để được Chúa cứu chữa bệnh tật phần xác, nhất là bệnh tật 

phần hồn là tội lỗi. 

4. "Anh đi theo Người trên đường Người đi". Xin cho cộng 

đoàn chúng ta can đảm đi theo Chúa trên đường khổ nạn của Người, 

là sẵn sàng vác thập giá hằng ngày với Người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến Chúa, tin 

tưởng phó thác vào Chúa, mỗi khi chúng con gặp gian gian, thử 

thách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C 

Ai Tôn Mình Lên Sẽ Bị Hạ Xuống 

(Hc 35,15-17.20-22; 2Tm 4,6-9.16-19; Lc 18,9-14) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính 

nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian. 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện khiêm 

tốn, để được Chúa thương tha tội và ban ơn công chính. Vì "ai tôn 

mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên..." Thiên 

Chúa không ưa thích kẻ kiêu ngạo, cậy sức mạnh, Người thương 

những ai nhận biết thân phận hèn yếu của mình. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết khiêm 

tốn khi cầu nguyện, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn 

lành hồn xác. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 35,15-17.20-22 

Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của kẻ mồ côi góa bụa, đặc 

biệt của những người khiêm tốn. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 4,6-9.16-19 

Thánh Phaolô sắp được chết vì Chúa. Ngài không tự tin tự phụ, 

mà tin tưởng Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ thưởng ngài. Ðó là 

nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 18,9-14 

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người vào Ðền Thờ cầu 

nguyện. Người biệt phái kiêu căng, không được Chúa nhận lời. Còn 

người thu thuế khiêm tốn được Chúa ban ơn và tha thứ tội lỗi. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta hạ mình xuống để được Người nâng 

lên, chúng ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn thiết kêu xin. 

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái sống khiêm nhường, nhìn 

nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình để được Chúa thương tha 

thứ. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh 

dạy. 

2. Con người ngày càng tự cao tự đại, tin vào sức mình hơn tin 

cậy Chúa, gây bao thảm cảnh tương tàn tương sát đau khổ. Xin cho 

họ nhận biết thân phận hèn yếu của con người. 

3. "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống". Xin cho chúng ta tránh xa 

thói kiêu căng tự đắc, sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu, 

để được Thiên Chúa thương giúp phần hồn phần xác. 

4. Cầu nguyện khiêm tốn sẽ được Chúa nhận lời. Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết cầu nguyện khiêm tốn như người thu thuế, để 

được Chúa thương tha tội và ban ơn lành hồn xác. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thân phận hèn mọn 

tội lỗi chúng con, để được Chúa thương nhận lời mỗi khi cầu 

nguyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A 

Trách Nhiệm Người Hướng Dẫn 

(Ml 1,14-2,2.8-10; 1Tx 2,7-9.13; Mt 23,1-12) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy những người có trách nhiệm 

hướng dẫn kẻ khác phải lo làm tròn bổn phận. Chúng ta ai cũng có 

trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác: từ gia đình đến xã hội và Giáo Hội. 

Ðây là trách nhiệm khó khăn và rất quan trọng, vì nếu chểnh mảng 

hoặc sai lầm sẽ đưa đến hư hỏng tiêu vong. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa dạy chúng ta biết cách 

hướng dẫn, và ban ơn giúp chúng ta chu toàn bổn phận. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ml 1,14-2,8-10 

Ngôn sứ Malaki khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái. 

Họ đã không hướng dẫn dân Chúa tôn thờ Chúa là Cha và là Ðấng 

Tạo Thành. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 2,7-9.13 

Thánh Phaolô hy sinh hướng dẫn đoàn chiên Chúa phú giao, 

như "mẹ hiền ấp ủ con thơ". Nhờ đó dân Chúa sẵn sàng đón nhận 

Lời Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 23,1-12 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo đảm dân chúng và 

các môn đệ hãy làm những gì các kinh sư và Biệt Phái dạy bảo, 

nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm, 

và vì họ háo danh, giả hình, kiêu ngạo. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người: 

"Trong anh em, người làm lớn phải làm đầy tớ anh em". Chúng 

ta quyết tâm thực thi Lời Chúa và thành khẩn kêu xin. 

1. Hội Thánh có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa sống theo 

đường lối Chúa là "mến Chúa yêu người". Xin cho các Vị Mục Tử 

trong Hội Thánh luôn hoàn thành trách nhiệm. 

2. "Người làm lớn phải làm đầy tớ mọi người". Xin cho những 

người làm lớn trong đạo ngoài đời, sẵn lòng hy sinh phục vụ những 

kẻ mình có trách nhiệm hướng dẫn dạy bảo. 

3. Nhiều nhà lãnh đạo ngày nay cũng giống như các biệt phái 

và luật sĩ xưa: háo danh, trục lợi, khắt khe với mọi người. Xin cho 

họ biết lánh xa những lỗi lầm khuyết điểm xấu ác đó. 

4. "Các con chỉ có một vị lãnh đạo là Ðức Kitô". Xin cho các 

tín hữu họ đạo chúng ta biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu 

dạy bảo, để xứng đáng làm con cái Cha trên trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa giao cho chúng con trách nhiệm 

hướng dẫn. Xin cho chúng con luôn hoàn thành trách nhiệm, bằng 

gương mẫu và lời dạy bảo của chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B 

Mến Chúa Yêu Người 

(Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tính ưu việt của 

đạo Chúa, là yêu mến Chúa hết lòng và thương yêu đồng loại như 

chính mình, vì Thiên Chúa là Ðấng "trọn tốt trọn lành", đáng cho 

mọi người kính mến hơn hết, và đồng loại là chính hình ảnh của 

Người. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm tuân 

giữ giới răn trọng nhất của Chúa, là "mến Chúa hết lòng và yêu 

người như mình". 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 6,2-6 

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa kính mến Chúa hết lòng hết sức, 

để được sống lâu, được hạnh phúc trong miền đất đầy sữa và mật. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 7,23-28 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là 

vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả. Người dâng mình một 

lần là đủ để đền tội cho dân. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 12,28-34 

Một kinh sư hỏi Chúa Giêsu: "Ðiều răn nào trọng nhất?" Chúa 

đáp: "Ðiều răn trọng hơn hết là mến Chúa hết lòng và thương yêu 

mọi người như chính mình". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu 

người". Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ 

giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục 

Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng. 

2. Thánh Gioan bảo: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là 

nói dối. Xin cho các Kitô hữu biêt thương yêu giúp đỡ nhau phần 

hồn phần xác, để tỏ lòng kính mến Chúa. 

3. Ngày nay bạo lực hận thù đang hoành hành trên khắp thế 

giới, gây biết bao đau thương tang tóc cho con người. Xin cho mọi 

người quảng đại, yêu thương tha thứ nhau. 

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính 

mình". Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tuân giữ giới răn trọng 

nhất này, để giữ trọn lề luật của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con điều răn trọng 

nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức chúng con thực 

hiện hằng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C 

Chúa Vào Nhà Kẻ Tội Lỗi 

(Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 31 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ăn năn sám hối trở về với 

Chúa, để Chúa thương tha thứ, vì Chúa hằng tìm kiếm chờ đợi 

chúng ta trở về với Người, để Người tha thứ cứu rỗi, như trường 

hợp của ông Da-kêu là trưởng thu thuế trong Tin Mừng hôm nay. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và những 

người trong gia đình chúng ta được ăn năn trở lại cùng Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 11,22-12,2 

Chúa thương hết mọi loài Người đã dựng nên. Cả những kẻ tội 

lỗi, Người cũng thương chờ đợi họ ăn năn để Người thương tha thứ. 

Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 1,11-2,2 

Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn 

gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa. Ngài khuyên họ đừng 

băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến. Ðó là nội dung 

đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 19,1-10 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu cứu vớt ông Da-kêu và 

gia đình ông. Và để đáp lại lòng thương xót của Chúa, ông quyết 

tâm đổi mới và đền bù gấp bốn lần những thiệt hại do tội ông gây 

ra. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta 

hết lòng cám ơn Chúa và chân thành cầu nguyện. 

1. Hội Thánh đại diện Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành 

phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu tha thứ cho hết 

mọi người, nhất là những kẻ nghịch người thù với chúng ta. 

2. Trên thế giới hiện nay, nhiều người cậy quyền ỷ thế đàn áp 

bóc lột kẻ khác. Xin cho họ biết hồi tâm hối lỗi, thương yêu giúp đỡ 

đồng bào đồng loại của mình. 

3. Ông Gia-kêu biết tìm đến Chúa để được ơn tha thứ. Xin cho 

những kẻ lầm lạc tội lỗi biết chạy đến Chúa, để được lãnh nhận tình 

thương tha thứ của Chúa. 

4. "Con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất". Xin cho 

các tín hữu cộng đoàn chúng ta được Chúa thương cứu giúp, để khỏi 

phải hư mất muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là kẻ hèn mọn tội lỗi. Xin Chúa 

thương cứu vớt chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A 

Tỉnh Thức Sẵn Sàng Ðón Chúa 

(Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên... 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi 

Chúa đến rước chúng ta về Nước Trời, là Quê hương thật của chúng 

ta. Chúa sẽ đến thình lình, vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ 

chúng ta không biết trước, nên cần phải tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng. 

Nhiều lúc chúng ta mãi mê làm ăn sinh sống mà quên việc quan 

trọng này. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta hằng 

ngày tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa đến cứu thoát 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 6,13-17 

Ðức Khôn ngoan sẵn sàng đến với những ai biết tìm kiếm nó, 

để nó giúp sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa đến cứu thoát. Ðó 

là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 4,12-17 

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khuên các tín hữu chớ 

buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa 

Giêsu. Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với 

Người. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,1-13 

Tin Mừng thuật lại 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rễ. Những 

cây đèn dầu của 5 cô khôn ngoan nhắc chúng ta tỉnh thức sẵn sàng 

đón Chúa đến cứu thoát chúng ta, vì Chúa đến bất ngờ, vào ngày 

giờ chúng ta không biết trước. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa sẽ đến rước chúng ta về Quê Trời vào ngày giờ chúng ta 

không biết trước. Chúng ta quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn nhắc các tín hữu chuẩn bị chờ ngày Chúa 

rước về quê trời. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh cố gắng sống 

thánh thiện hằng ngày, để sẵn sàng đón Chúa đến. 

2. Chúa đến bất ngờ, vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ 

chúng ta không biết. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, nhiệt tâm chu 

toàn bổn phận hằng ngày đối với Chúa và mọi người. 

3. Ðèn dầu của các cô khôn ngoan chính là lời cầu nguyện và 

việc bác ái hằng ngày. Xin cho các tín hữu Chúa biết siêng năng cầu 

nguyện và sống bác ái với mọi người. 

4. "Các trinh nữ khở dại mang đèn mà không mang dầu, nên bị 

bỏ lại khốn khổ". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết lo chuẩn bị đón 

Chúa với dầu đèn đầy đủ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thường xao lảng việc 

tỉnh thức, chờ đón Chúa đến cứu thoát chúng con. Xin thương giúp 

chúng con chuẩn bị sẵn sàng luôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B 

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo 

(1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mến Chúa yêu 

người cách quảng đại, chân thành, bằng những việc làm cụ thể... 

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khen bà góa nghèo, tuy bà chỉ bố thí 

hai đồng, nhưng lại là người bố thí nhiều hơn hết, vì đó là tất cả tài 

sản của bà và bà đã hy sinh hết lòng vì Chúa và vì mọi người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến 

Chúa yêu người nhiệt tình, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 17,10-16 

Bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên 

được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. 

Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9,24-28 

Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và 

Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Ðó là 

ý nghĩa đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 12,38-44 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư 

giả hình, kiêu ngạo, tham lam; trái lại Người khen ngợi bà góa 

nghèo hy sinh tất cả tài sản vì lòng "mến Chúa yêu người", nêu 

gương cho mọi người. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu dạy "mến Chúa yêu người" bằng việc làm cụ thể. 

Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh luôn dạy con cái sống Ðức Ái hoàn hảo bằng việc 

làm cụ thể hằng ngày. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết vâng 

nghe và thực hành lời Hội Thánh dạy. 

2. Nhiều người phải nghèo đói thiếu thốn vì con người ích kỷ, 

không biết thương yêu giúp đỡ nhau. Xin cho mọi người mở rộng 

tấm lòng, hy sinh quảng đại nâng đỡ đồng bào đồng loại. 

3. "Anh em hãy coi chừng, đừng làm theo các kinh sư giả hình, 

kiêu ngạo, tham lam". Xin cho mọi Kitô hữu biết sống chân thật, 

khiêm tốn, và hết lòng "mến Chúa yêu người". 

4. "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết". 

Xin cho cộng đoàn chúng ta biết bắt chước bà, sẵn lòng hy sinh tất 

cả vì Chúa và vì mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng 

con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh 

suốt đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C 

Chúa Là Thiên Chúa Của Kẻ Sống 

(2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38) 

  

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 32 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ tín điều quan 

trọng trong đạo là sự sống lại và sự sống đời sau... Chúa đã cho 

chúng ta biết có cuộc sống tạm đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. 

Cái chết chuyển tiếp cho việc sống lại để được hạnh phúc hay phải 

đau khổ vĩnh viễn. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống đời 

này đạo đức thánh thiện, để được sống lại hưởng phúc muôn đời. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Mcb 7,1-2.9-14 

Bài đọc sau đây xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi 

người sống lại để được sống muôn đời. Ðó là niềm tin của bảy anh 

em Macabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 2,16-3,5 

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu vững bền trên đường trọn 

lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được 

phổ biến mau chóng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 20,27-38 

Tin Mừng hôm nay thuật lại nhóm Xađốc không tin sự sống lại 

nên đến chất vấn Chúa Giêsu. Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự 

sống lại và sự sống đời sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

"Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta chẳng phải chết bao 

giờ". Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người tin sự sống lại và 

cuộc sống đời sau. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt 

thành chu toàn sứ mạng. 

2. Có những người không tin có sự sống lại và cuộc sống đời 

sau, nên không lo tích cực chuẩn bị. Xin cho họ biết tin nhận Lời 

Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay. 

3. Nhiều người quá lo cho nhu cầu đời này mà quên cuộc sống 

vĩnh cửu đời sau. Xin cho họ biết tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu cho 

cuộc sống mai hậu. 

4. Cuộc sống hôm nay quyết định cho số phận đời sau. Xin cho 

cộng đoàn chúng ta sống đạo đức thánh thiện, để ngày sau được 

sống lại hưởng phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại bảo đảm cho sự sống 

lại của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, để 

được sống lại hưởng phúc với Chúa muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A 

Phải Tính Sổ Với Chúa 

(Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên... 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: chúng ta phải trả 

lẽ với Chúa về cách chúng ta sử dụng các ơn lành hồn xác Chúa đã 

ban cho chúng ta... Vì hôm nay là Chúa nhật áp chót năm phụng vụ, 

chúng ta phải nhìn lại một năm qua, xem chúng ta đã dùng ơn Chúa 

ban cho chúng ta cách nào, đã cho ơn Chúa sinh hoa kết quả ra 

sao... 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng ơn 

Chúa ban mà làm lợi cho chúng ta và cho anh chị em chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cn 31,10-13.19-20.30-31 

Bài trích sách châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền, biết 

chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu giúp đỡ người túng 

thiếu, vì bà có lòng kính sợ Thiên Chúa. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 5,1-6 

Thánh Phaolô cho biết: Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không 

được mê ngủ trong tội lỗi, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng 

cách chu toàn bổn phận và sống tiết độ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,14-30 

Chúa giao cho mỗi người những nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi 

cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đở kẻ khác. Và Chúa sẽ thưởng 

phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không. Ðó là ý nghĩa 

Tin Mừng hôm nay. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc là ơn Chúa 

để sinh lợi. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu 

xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng phân phát ơn lành hồn xác cho con 

cái Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành phân 

phát ơn Chúa cho đoàn chiên qua các bí tích và lời cầu nguyện của 

mình. 

2. Những gì chúng ta có là ân sủng Chúa ban, để sinh lợi cho 

hồn xác chúng ta và chia sẻ cho đồng loại. Xin cho các Kitô hữu 

biết dùng ơn Chúa đúng theo ý Chúa muốn. 

3. Tính sổ một năm qua, chúng ta thấy đã lãnh ơn Chúa rất 

nhiều mà không làm lợi được bao nhiêu. Xin cho chúng ta cố gắng 

cộng tác với ơn Chúa nhiệt thành hơn nữa. 

4. Trong số các nén bạc Chúa giao cho chúng ta, Tin Mừng là 

nén bạc quý giá hơn hết. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết 

dùng Tin Mừng Chúa ban mà nuôi sống bản thân và tha nhân. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban cho chúng con những nén 

bạc là ơn Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin giúp chúng 

con biết dùng ơn Chúa ban mà làm lợi cho hồn xác chúng con và 

anh chị em chúng con. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B 

Ba Ðiều Sau Hết 

(Ðn 12,1-12; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên, cũng là Chúa Nhật áp 

chót năm Phụng Vụ. 

Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ đến các biến cố sau cùng của đời 

chúng ta là sự chết, tận thế, phán xét... Thiên Chúa sẽ phán xét và 

thưởng phạt mỗi người vào ngày chúng ta chết và vào ngày tận thế. 

Ðiều quan trọng là phải tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng, vì ngày giờ đó 

sẽ đến thình lình như kẻ trộm. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Chúa cho chúng ta luôn chuẩn bị 

sẵn sàng đến trước mặt Chúa, với tâm hồn trong sáng tốt lành, để 

được Chúa thưởng. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 12,1-3 

Ngôn sứ Ðaniel loan báo: Vào ngày tận thế, người lành sẽ được 

hưởng phúc trường sinh, kẻ dữ phải bị phạt muôn đời. Ðó là ý nghĩa 

bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,11-14.18 

"Chúa Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần trên thánh giá, mà vĩnh 

viễn làm cho những kẻ người thánh hóa được nên hoàn hảo, và đáng 

hưởng vinh quang với Người. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 13,24-32 

Tin Mừng hôm nay cho biết: ngày tận thế sẽ đến bất ngờ với 

những điểm lạ trên trời dưới đất; Và Chúa Giêsu sẽ uy nghi ngự đến 

phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai, phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Chúng ta tỉnh thức chuẩn bị và khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp con cái tỉnh thức chuẩn bị cho 

ngày Chúa phán xét. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn 

hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của 

mình. 

2. Nhiều người sống như không có ngày phán xét. Xin cho họ 

hiểu biết: cuộc sống tạm này chuẩn bị cho đời sau được thưởng hay 

bị phạt muôn đời. 

3. Ðặc biệt các Kitô hữu, xin cho họ luôn tỉnh thức, chuẩn bị 

sẵn sàng cho ngày Chúa phán xét, để được hưởng phúc trường sinh. 

4. "Ngày giờ nào tận thế không ai biết trước được". Xin cho 

giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, để bất cứ ngày 

nào Chúa trở lại, chúng ta cũng được về Quê Trời hưởng phúc với 

Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Chúa, vì Chúa 

đã thương báo trước ngày tận thế sẽ đến thình lình để chúng con 

chuẩn bị. Xin cho chúng con nhiệt tâm tỉnh thức hằng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C 

Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Ðến 

(Ml 3,19-20; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật 33 thường niên, và cũng là Chúa Nhật 

áp chót năm phụng vụ. 

Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ ngày Chúa đến phán xét chúng ta, 

lúc chúng ta chết hay trong ngày tận thế, để chúng ta cố gắng sống 

ngay chính thánh thiện hằng ngày, chuẩn bị cho ngày giờ quan trọng 

nhất đó, vì nó định đoạt tương lai hạnh phúc hay khốn khổ vĩnh viễn 

cho chúng ta. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lo chuẩn 

bị hằng ngày cho giờ phút cuối cùng của chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ml 3,19-20 

Ngôn sứ Malakia tiên báo: Trong ngày thịnh nộ của Chúa, kẻ 

kiêu căng gian ác sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính 

được sáng chói như mặt trời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 3,7-12 

Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiểu lầm ngày tận thế gần đến 

mà lười biếng làm việc. Ngài khuyên họ noi gương ngài chịu khó 

làm việc nuôi thân, và chu toàn bổn phận đối với Chúa. Ðó là nội 

dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 21,5-19 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước thành 

Giêrusalem tráng lệ hùng vĩ sẽ sụp đổ; và sẽ có chiến tranh, loạn 

lạc, thiên tai, bách hại, là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế. Cần 

phải tin tưởng kiên trì để được cứu thoát. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu báo trước ngày tận cùng của chúng ta và của thế 

giới để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha 

thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có trách nhiệm chuẩn bị dân Chúa đón chờ ngày 

Chúa quang lâm. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm 

chu toàn bổn phận bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình. 

2. "Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ". Xin 

cho mọi Kitô hữu luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, mỗi khi gặp 

gian nan thử thách để chuẩn bị chờ ngày Chúa trở lại. 

3. "Người ta sẽ tra tay bắt bớ và ngược đãi anh em". Xin cho 

chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, 

hy sinh bác ái, để chuẩn bị cho ngày Chúa quang lâm. 

4. "Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình". Xin 

cho cộng đoàn chúng ta biết kiên trì tin theo Chúa, để được Chúa 

cứu thoát trong ngày sau hết. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là cùng đích và là hạnh phúc vĩnh cửu 

chúng con. Xin cho chúng con trung thành bền đỗ theo Chúa đến 

cùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A 

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ 

Giêsu Là Vua Vũ Trụ và là Vua Nhân Ái 

(Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28: Mt 25,31-46) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật 34 thường niên, Chúa nhựt cuối cùng 

trong năm phụng vụ, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu là Vua Vũ 

Trụ. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: trong ngày tận thế, Chúa 

Gieêu là Vua vũ trụ sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người chúng ta, 

tùy theo việc "mến Chúa yêu người" chúng ta thực hiện lúc còn 

sống... 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng 

tôn kính Chúa Kitô là Vua chúng ta, và luôn tuân giữ luật yêu 

thương của Người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 34,11-12.15-17 

Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa là Mục Tử. Người chăm 

sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy 

theo hiện trạng của nó. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,20-26.28 

Thánh Phaolô nói về ngày cánh chung, ngày Ðức Kitô Vua 

chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết. Và Người sẽ cho những kẻ tin 

Người được sống lại hưởng vinh quang với Người. Ðó là ý nghĩa 

đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 25,31-46 

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày 

tận thế. Chúa Giêsu là Vua sẽ thưởng kẻ mến Chúa yêu người và 

phạt những ai không biết yêu thương. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là Vua nhân ái. Chúng ta quyết 

tâm chọn Người làm Vua chúng ta và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh thay mặt Chúa là Vua tình yêu. Xin cho mọi 

thành phần Hội Thánh, đặc biệt là các vị Mục Tử luôn nêu gương 

bác ái yêu thương cho mọi người. 

2. Nhiều người hiện nay thiếu cơm bánh nhứt là thiếu thốn tình 

thương. Xin cho các Kitô hữu tận tình hy sinh, thương yêu giúp đỡ 

mọi người phần hồn phần xác. 

3. "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em 

bé nhỏ nhất của Ta là làm cho chính Ta". Xin cho chúng ta biết nhìn 

thấy Chúa trong anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung quanh chúng 

ta. 

4. "Những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời". 

Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt thành sống bác ái yêu 

thương, để được ra đi hưởng hạnh phúc muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua cai quản nhân loại bằng 

tình thương hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con biết lấy tình 

thương bác ái mà đối xử với nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B 

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ 

(Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng trong năm Phụng Vụ. Chúng 

ta hiệp với Hội Thánh mừng kính Chúa Giêsu là Vua. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết Chúa Giêsu là 

Vua tối cao, là Vua nhân từ, là Vua yêu thương... Mừng kính Chúa 

Giêsu Vua là chúng ta nhớ bổn phận chúng ta là con dân của Người, 

phải làm chứng cho Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chọn 

Chúa Giêsu làm Vua điều khiển cuộc đời chúng ta và gia đình 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 7,13-14 

Ngôn sứ Ðaniel loan báo Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban 

vương quyền và vinh quang. Vương quyền Người vĩnh cửu và 

muôn dân phải tuân phục. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 1,5-8 

Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua. Người đã chịu chết và sống 

lại để chuộc tội chúng ta. Người là khởi thủy và cùng đích mọi loài 

mọi vật. Ðó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 18,33-37 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu xưng mình là Vua, 

nhưng Người không phải  là vua theo kiểu thế gian, mà là Vua chân 

lý. Người làm vua để làm chứng cho sự thật là Thiên Chúa. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu là Vua tối cao. người là Vua sự thật và là vua hy 

sinh chuộc tội chúng ta. Chúng ta tôn phong Người làm vua và tha 

thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu Vua, làm chứng 

cho sự thật tuyệt đối là Thiên Chúa. Xin cho mọi thành phần Hội 

Thánh luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng bằng chính đời sống đức 

tin của mình. 

2. Nhiều người lầm lạc, không tin Thiên Chúa là chân lý duy 

nhất cứu độ loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ 

nhận biết: chỉ có Chúa là Thiên Chúa cứu độ con người. 

3. Có những người tôn thờ của cải thú vui xác thịt hơn tôn kính 

Chúa Giêsu Vua. Xin cho họ tin nhận chỉ có Chúa Giêsu là Vua, 

hướng dẫn mọi người đến cõi phúc chân thật muôn đời. 

4. "Tôi đã đến thế gian làm chứng cho sự thật". Xin cho cộng 

đoàn chúng ta biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật, bằng 

cách sống đạo nhiệt thành sốt sắng hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian làm chứng cho sự 

thật là Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết làm chứng Chúa là Vua 

chân thật của mọi loài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C 

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ 

(2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Hội 

Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. 

Chúa Cha đã trao vương quyền cho Chúa Giêsu khi đặt người 

làm Trưởng Tử mọi loài. Và Ðức Giêsu đã đạt tới địa vị cao cả đó 

khi Người chịu chết treo trên khổ giá như Tin Mừng hôm nay thuật 

lại. 

Vương quyền của Chúa Giêsu chỉ thực sự hữu hiệu và hữu ích 

cho chúng ta, khi chúng ta thần phục Người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Giêsu làm Vua 

ngự trị tâm hồn chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 5,1-3 

Dân Do Thái đã xức dầu tấn phong Ðavít làm vua lãnh đạo họ. 

Vua Ðavít là hình ảnh Chúa Giêsu là Vua chúng ta, hướng dẫn 

chúng ta về Vương Quốc Nước Trời. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,12-20 

Thánh Phaolô minh chứng Chúa Giêsu là Trưởng Tử mọi loài 

thọ sinh; và chính Ðức Giêsu đã xác nhận vương quyền của Người 

trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên 

Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 23,35-43 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên 

khổ giá, bị mọi người nhạo cười. Ðó là lúc Người biểu lộ vương 

quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta. 

Người là Vua Tình Yêu. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của 

Người trên thánh giá. Chúng ta hết lòng suy tôn Chúa và khẩn 

khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh được Vua Giêsu thiết lập, để đem tình thương cứu 

rỗi đến cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm 

chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày. 

2. Nhiều người trên thế giới tôn thờ của cải vật chất hơn tin 

kính Chúa Giêsu Vua tình thương. Xin cho họ nhận biết chỉ có Vua 

Giêsu mới đem lại cho họ hạnh phúc chân thật vững bền. 

3. "Ông Giêsu ơi, khi nào về Nước của ông, xin nhớ đến tôi". 

Xin cho những người lầm lạc tội lỗi biết ăn năn trở về với Vua 

Giêsu tình yêu, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người. 

4. "Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Ðàng với tôi". Xin 

cho cộng đoàn chúng ta hết lòng phụng sự Vua Giêsu và tận tâm 

phục vụ mọi người, để được vào Vương Quốc Nước Trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Vua chúng con, Chúa đã hy sinh chết 

trên thánh giá cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương 

Chúa, hy sinh giúp anh chị em chúng con tôn thờ Chúa là Vua trên 

hết các vua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Lễ Tạ Ơn Cuối Năm 

Tạ Ơn Và Xin Lỗi Chúa Cuối Năm 

(Ds 6,22-27; 1Tx 6,16-26.28; Mt 5,1-10) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Chúng ta đang sống trong những giờ phút sau cùng của năm cũ. 

Một năm qua đi nhường chỗ cho năm mới sắp đến. 

Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác người 

đã thương ban cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ, cho Hội 

Thánh và Quê Hương thân yêu chúng ta, đồng thời chúng ta cũng 

xin Chúa thương tha mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong năm 

cũ. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, cùng nhau cảm tạ Chúa, và xin 

Chúa tha thứ lỗi lầm trong năm qua. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ds 6,22-27 

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: "Nguyện xin 

Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em. "Ðó 

là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài học 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 5,16-26.28 

Thánh Phaolô khuyên chúng ta luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa, 

để được Chúa thương ban bình an và chăm sóc che chở. Ðó là nội 

dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-10 

Ai có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa trong sạch, biết thương 

người, xây dựng hòa bình và chịu bách hại vì Chúa thì có phúc, vì 

được Chúa thưởng. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa đã thương ban ơn lành hồn xác cho chúng ta suốt năm 

qua. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa đã thương ban ơn lành cho chúng ta, cho gia đình cho 

Hội Thánh và tổ quốc chúng ta trong năm qua. Chúng ta chân thành 

cảm tạ Chúa. 

2. Trong năm qua, nhiều lần chúng ta đã phạm tội, lỗi nghĩa 

cùng Chúa. Chúng ta hết lòng ăn năn xin lỗi Chúa. Xin Chúa 

thương tha cho chúng ta. 

3. Chúa hứa ban phước thiên đàng cho những ai có tinh thần 

nghèo khó, ăn ở hiền hòa, trong sạch. Xin cho chúng ta biết sống 

như thế trong năm mới sắp tới. 

4. Phúc cho ai sầu khổ, biết thương người, biết xây dựng hòa 

bình và chịu bách hại vì Chúa. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta 

nhiệt thành làm theo Lời Chúa dạy, để được hưởng phúc Nước Trời. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đồng thanh cảm tạ Chúa và thành 

tâm xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con biết thực hành các mối phúc 

Chúa dạy chúng con trong năm mới. 
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Thánh Lễ Ðầu Năm, Ngày Mùng Một Tết 

Cầu Bình An Hạnh Phúc Năm Mới 

(St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Năm cũ vừa qua. Năm mới đã đến. Trong giờ phút linh thiêng 

của ngày đầu xuân này, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhan 

Chúa, tha thiết kêu xin Chúa chúc lành và ban bình an hạnh phúc 

cho chúng ta trong năm mới. 

Năm Mới với những vui mừng hoan lạc hay sầu buồn lo lắng, 

tất cả là hồng ân Chúa ban. Chúng ta hân hoan đón nhận để làm 

sáng danh Chúa, để lo cho phần rỗi chúng ta và mọi người. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, dâng Năm Mới cho Chúa 

như lễ vật đầu Xuân, để xin Chúa ban phước lộc và bình an cho 

chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 1,14-18 

Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất cho chúng ta 

hưởng dùng. Ðặc biệt Người dựng nên mặt trời mặt trăng và các 

ngôi sao để xác định ngày giờ năm tháng. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 4,4-8 

Thiên Chúa là nguồn vui, nguồn hạnh phúc và bình an, chúng ta 

cần sống đạo đức thánh thiện để được hưởng hạnh các ơn lành đó 

của Chúa. Ðó là lời thánh Phaolô khuyên chúng ta trong đoạn thư 

sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,25-34 

"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Chúa và đức công chính của 

Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho". Ðó là Lời 

Chúa dạy chúng ta trong ngày đầu Năm Mới qua Tin Mừng hôm 

nay. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Hôm nay ngày đầu năm, chúng ta đồng thanh kêu xin Chúa ban 

phúc lộc và bình an cho chúng ta. 

1. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho 

Hội Thánh được bình an hiệp nhất, và phát triển không ngừng trên 

quê hương đất nước chúng ta. 

2. Hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa. 

Xin Chúa cho mọi giới đồng bào được bình an hạnh phúc. 

3. Hôm nay ngày đầu Xuân, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa 

cho những người nghèo khổ bất hạnh, được Chúa thương nâng đỡ ủi 

an. 

4. "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Chúa, mọi sự khác Người sẽ 

ban cho". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt tâm thực hành 

Lời Chúa dạy trong suốt Năm Mới nầy. 

Chủ tế: Lạy Chúa, hôm nay ngày đầu Năm Mới, xin Chúa 

thương ban cho chúng con bình an và hạnh phúc. 
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Thánh Lễ Ngày Mùng Hai Tết 

Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ 

(Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18.23; Mt 15,1-6) 

 - Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là mùng Hai Tết, chúng ta hiệp nhau dâng Thánh Lễ, 

kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta. 

Chúng ta kính nhớ công ơn các ngài sinh thành dưỡng dục 

chúng ta. Chúng ta cầu xin cho các vị còn sống được khang an 

trường thọ, cho những vị đã qua đời được Chúa thương tha hết hình 

phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa. 

Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, để 

thể hiện lòng hiếu thảo đối với Chúa và đối với tổ tiên, ông bà cha 

mẹ chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 44,10-15 

Chúa nhân lành đã thương ban cho tổ tiên, ông bà cha mẹ 

chúng ta muôn vàn ơn phước. Các ngài đã gìn giữ và truyền các ơn 

đó lại cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 6,1-4.18.23 

Giới răn thứ bốn dạy chúng ta thảo hiếu với ông bà cha mẹ. Ai 

kính trọng thương mến, vâng lời giúp đỡ các ngài là giữ trọn đạo 

hiếu và được Chúa chúc phúc. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 15,1-6 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư, 

biệt phái, và dạy chúng ta bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa tổ tiên, 

ông bà cha mẹ. Ðó là đạo hiếu mọi người phải tuân giữ. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Chúa dạy chúng ta hiếu thảo với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chúng 

ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện. 

1. Hội Thánh dành riêng ngày mùng Hai Tết để kính nhớ và cầu 

nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chúng ta hiệp nhau xin Chúa 

ban ơn lành cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta. 

2. Chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa thương tha mọi tội lỗi cho 

những ông bà cha mẹ đã qua đời, để các ngài được mau về hưởng 

phúc với Chúa. 

3. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho ông bà cha mẹ còn sống 

được nhiều ơn Chúa, sống lâu sức khỏe, để hướng dẫn chúng ta 

sống tốt đời đẹp đạo. 

4. Ông bà cha mẹ chúng ta đã nêu gương sống tin cậy mến 

Chúa. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết noi gương các ngài, 

sống đức tin mạnh mẽ, đức mến nhiệt thành, đức cậy bền vững. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống hiếu thảo với tổ 

tiên, ông bà cha mẹ. Xin ban ơn giúp sức chúng con luôn chu toàn 

bổn phận. 
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Thánh Lễ Ngày Mùng Ba Tết 

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm 

(St 2,4-9.15; 2Cr 9,8-11; Mc 4,26-29) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là mùng Ba Tết, là ngày chúng ta đặc biệt cầu xin 

Chúa, thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta trong Năm Mới. 

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: làm việc là điều hữu 

ích tốt đẹp, chẳng những nó góp phần vào công trình tạo dựng của 

Thiên Chúa mà còn nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ người 

khác, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, dâng công ăn việc làm trong 

Năm Mới của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa, 

và ban cho mọi việc làm của chúng ta được sinh hoa kết quả dồi dào 

tốt đẹp. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 2,4-9.15 

Sau khi dựng nên trời đất muôn vật, Chúa dựng nên loài người 

chúng ta, để chúng ta canh tác và chăm sóc cho chúng sinh ích cho 

chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 9,8-11 

Thánh Phaolô nhắc bảo chúng ta: Chúa cho chúng ta làm ăn 

sung túc là để nuôi sống chúng ta, nhứt là để giúp đỡ tha nhân, và 

thờ phượng cảm tạ Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mc 4,26-29 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa cho chúng ta biết: chúng ta 

làm việc, gieo vải trồng trọt hay bất cứ việc gì đều cần có Chúa ban 

cho kết quả, chứ tự sức chúng ta không làm gì được. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Sau những ngày nghỉ tết này, mỗi người chúng ta đều phải làm 

việc. Chúng ta hiệp nhau xầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm 

của chúng ta trong Năm Mới. 

1. Con người có bổn phận làm việc để nuôi sống bản thân và 

gia đình, giúp đỡ tha nhân, xây dựng xã hội và Giáo Hội. Xin cho 

mọi người nhiệt tâm chu toàn bổn phận này trong Năm Mới. 

2. Nhiều người thất nghiệp không có công ăn việc làm hoặc 

phải làm những công việc bất chính. Xin cho các cấp chính quyền 

nhiệt thành tạo công ăn việc làm tốt đẹp cho những người bất hạnh 

nầy. 

3. Có những người già yếu, bệnh hoạn tật nguyền không làm 

việc được. Xin cho các Kitô hữu và những người thiện chí giúp đỡ 

họ sống xứng với phẩm giá của mình. 

4. Thánh hóa công ăn việc làm là biết chia sẻ thành quả lao 

động của mình với người nghèo khổ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ 

chúng ta sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho những người túng thiếu. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thánh hóa công ăn việc làm của chúng 

con trong Năm Mới, cho chúng con biết làm việc để phục vụ gia 

đình, xã hội và Giáo Hội. 
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Ngày 1 Tháng Giêng 

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa 

Ngày Thế Giới Hòa Bình 

(Dt 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay Hội Thánh mừng kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và 

cũng là Mẹ của Hội Thánh, và là ngày cầu xin hòa bình cho thế giới. 

Ðức Maria đã được Chúa chọn sinh ra Ðấng Cứu thế, được làm 

Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. Trong tông huấn "Tôn sùng 

Ðức Maria", Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố lễ này, và cũng 

chọn ngày hôm nay làm ngày thế giới hòa bình, để làm sáng tỏ vai 

trò cao quý của Ðức Mẹ trong chương trình cứu độ, vì Mẹ đã sinh ra 

Ðấng ban hòa bình cho thế giới. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng 

tôn kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và nhờ Mẹ chuyển cầu cùng 

Chúa ban bình an cho chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Ds 6,22-27 

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: "Nguyện xin 

Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em", Ðó 

là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài đọc 

sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7 

Tới hồi viên mãn, Thiên Chúa cho Con Một Người sinh làm 

con Ðức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia 

nghiệp Nước Trời. Ðó là ý nghĩa đoạn thơ sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,16-21 

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi Ðức Maria sinh Chúa 

Giêsu, thiên thần báo tin cho các người chăn chiên đến thờ lạy 

Chúa, và thuật lại cho Ðức Mẹ nghe về hai Nhi. Ðức Mẹ hằng ghi 

nhớ việc đó và suy niệm trong lòng. 
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- Cầu Nguyện cho mọi người: 

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh mừng kính Ðức Maria Mẹ 

Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng tôn kính Mẹ và khẩn khoản cầu xin. 

1. Chúa đã chọn Ðức Maria sinh ra Chúa Giêsu cứu chuộc nhân 

loại. Xin cho Hội Thánh cũng sinh được nhiều con cái cho Chúa là 

các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu. 

2. Ðức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Vua hòa bình. Xin Chúa 

Giêsu - Vua Hòa Bình thương ban bình an cho chúng ta và toàn thể 

nhân loại. 

3. Chúa thương ban cho Thánh Mẫu Maria tràn đầy ơn sủng. 

Xin cũng thương ban Nước Trời cho chúng ta là nghĩa tử của Chúa. 

4. Chúa Giêsu đã khấng làm con Ðức Trinh Nữ Maria mà trở 

nên Người Anh chúng ta. Xin cho các tín hữu chúng ta cũng được 

Ðức Maria làm Mẹ suốt đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban bình an cho chúng 

con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng làm con Ðức Mẹ theo 

gương Chúa. 
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Ngày 19 Tháng ba 

Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Ðức Mẹ 

Bổn Mạng Người Lao Ðộng Và Các Gia Trưởng 

(2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của 

Ðức Mẹ, bổn mạng các người lao động và gia trưởng. 

Thánh nhân thuộc dòng dõi vua Ðavít, đã đính hôn với Ðức 

Maria. Nhưng chưa chung sống thì Ðức Maria đã mang thai Con 

Thiên Chúa, do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh nhân chưa 

biết đó là việc Chúa làm nên buồn bả định bỏ trốn đi. Nhưng khi 

được sứ thần Chúa báo tin, thánh nhân tin tưởng vâng lời Chúa, 

rước Maria về nhà. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi 

gương Thánh Cả, luôn tin tưởng và vâng lời Chúa. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: 2Sm 7,4-5.12-14.16 

Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Ðavít, nên Chúa Giêsu cũng 

thuộc hoàng tộc, được Thiên Chúa chúc phúc và vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 4,13.16-18.22 

Thánh Phaolô khen ngợi đức tin của ông Ápraham, để ca tụng 

thánh Giuse là gương mẫu tuyệt hảo về niềm tin cho chúng ta. Ðó là 

nội dung đoạn thơ sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 1,16.18-21.24 

Tin Mừng hôm nay thuật lại thánh Giuse mới đính hôn với Ðức 

Maria, thì Mẹ đã "mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần" khi 

biết đó là Con Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Thế, thánh nhân đã rước 

Ðức Maria về nhà như Lời Chúa dạy. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúa đã dọn thánh Giuse làm bạn Ðức Maria và làm gương cho 

người lao động và các gia trưởng. Chúng ta quyết noi gương thánh 

nhân và tha thiết cầu nguyện. 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy dỗ con cái sống công 

chính thánh thiện như thánh cả Giuse. Xin cho các vị Mục Tử trong 

Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng. 

2. Thánh cả Giuse đã làm trọn bổn phận bạn trăm năm của Ðức 

Maria. Xin cho những người làm vợ làm chồng tận tâm chu toàn 

bổn phận. 

3. Chúa đã chọn thánh Giuse là Ðấng công chính dưỡng dục 

Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. Xin cho những người làm 

cha mẹ trong gia đình biết sống thánh thiện để làm gương cho con 

cái. 

4. Thánh Giuse làm nghề thợ mộc để nuôi Ðức Mẹ và Chúa 

Giêsu. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng làm việc, để tôn vinh 

Chúa, và sinh sống hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn Ðức 

Maria và làm gương cho người lao động và các gia trưởng. Xin cho 

chúng con biết noi gương thánh cả. 
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Ngày 29 Tháng sáu 

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ 

Nền Tảng Của Giáo Hội 

(Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và 

Phaolô tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ 

tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và là người đầu tiên thay 

mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ 

đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương 

hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương 

yêu phục vụ mọi người. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cr 12,1-11 

Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù 

ngục, Người luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự 

Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 4,6-8.17-18 

Ðoạn thư sau đây thuật lại thánh Phaolô đã được Chúa ban sức 

mạnh, để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Và giờ đây ngài chỉ 

còn chờ Chúa thưởng trên Thiên Quốc. 

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 16,13-19 

Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là 

Con Thiên Chúa, nên được Chúa khen ngợi, đặt làm đầu Hội Thánh, 

và ban cho quyền tha, bắt tội loài người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thánh Phêrô và Phaolô đã nhiệt tâm yêu mến Chúa và hy sinh 

phụng sự Chúa. Chúng ta quyết tâm noi gương các ngài và tha thiết 

cầu nguyện. 

1. Hội thánh thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa và tha thiết tha, 

bắt tội mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi 

gương thánh Phêrô và Phaolô, nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa 

phú giao. 

2. Xin cho nhà cầm quyền các quốc gia biết tôn trọng công bình 

lẽ phải khi đối xử với người dân, và khi phân xử hành vi việc làm 

của họ. 

3. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng 

Cứu Thế. Xin cho các Kitô hữu chúng ta tin thật Chúa Giêsu là 

Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của mọi người. 

4. Thánh Phaolô đã hy sinh trọn đời rao giảng Tin Mừng cho 

dân ngoại. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết noi gương 

thánh nhân, nhiệt tâm rao giảng đạo Chúa, bằng gương sáng đời 

sống và việc bác ái hằng ngày. 

Chủ tế: Lạy Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là trụ cột 

của Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài để 

lại. 
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Ngày 15 Tháng tám 

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Người Nữ Huy Hoàng 

(Kh 11,19-12,1-6.10; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng kính Ðức Mẹ Hồn 

Xác Lên Trời. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Ðức Thánh Cha Piô X đã long 

trọng định tín Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vì ngay từ đầu Mẹ đã 

được Chúa cho khỏi mắc tội tổ tông, được Chúa chọn làm Mẹ của 

Chúa, nên sau khi lìa bỏ đời nầy, Mẹ được về trời hưởng phước. Ðó 

là đặc ân Chúa ban cho Mẹ. Và chúng ta cũng sẽ được cùng Mẹ về 

trời cả hồn lẫn xác trong ngày chung thẩm. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa 

cho chúng ta chu toàn bổn phận làm con cái Chúa, để ngày sau được 

về hưởng phúc với Ðức Mẹ. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kh 11,19-12,1-6.10 

Hình ảnh người nữ huy hoàng mà thánh Gioan mô tả sau đây là 

hình ảnh Ðức Mẹ. Mẹ đã đương đầu với con rồng là ma quỷ và Mẹ 

đã chiến thắng, nên được Thiên Chúa đưa về trời vinh hiển. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,20-27 

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết: do tội tổ tông, 

loài người phải chết. Nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi 

người được sống. Và chính Ðức Mẹ xứng đáng hơn hết được sống 

trên trời cả hồn cả xác. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,39-56 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Ðức Mẹ đi viếng bà Ysave và 

được bà chào mừng là Mẹ Thiên Chúa. Chính vì Mẹ là Mẹ Thiên 

Chúa nên được hồn xác lên trời. Và Ðức Mẹ đã cất tiếng cảm tạ 

ngợi khen hồng ân cao cả đó của Chúa. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Trong niềm hân hoan mừng Ðức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta 

quyết tâm sống đẹp lòng Chúa, và khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội thánh là hiện thân Chúa Cứu Thế Con Ðức Mẹ ở trần 

gian. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho Hội Thánh được hiệp nhất và 

bình an. 

2. Chúa đã cho Ðức Maria làm từ mẫu của nhân loại. Xin cho 

những ai đang gặp khốn khó gian truân, cảm nghiệm được tình yêu 

thương của Mẹ. 

3. Mẹ đã hiến dâng trọn đời cộng tác với Chúa Giêsu Con Mẹ 

trong việc cứu rỗi loài người. Xin cho chúng ta biết hợp tác với 

Chúa, lo cứu rỗi chúng ta và anh chị em chúng ta. 

4. Mẹ được Chúa ban hồn xác lên trời. Xin cầu bầu cùng Chúa 

cho chúng ta ngày sau cũng được về trời hưởng phước với Mẹ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Xin 

giúp chúng con sống đời này đẹp lòng Chúa, để cũng được về trời 

hưởng phúc với Ðức Mẹ. 
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Ngày 7 Tháng mười 

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 

Lần Chuổi Mân Côi 

(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh long trọng mừng kính 

Ðức Mẹ Mân Côi. 

Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do 

việc Ðức Mẹ hiện ra với thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi 

Mân Côi, để xin Chúa giúp Giáo Hội Pháp khỏi hiểm họa lạc giáo 

Anbigoa (Albigeois). 1 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta siêng năng 

lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác 

cho chúng ta và mọi người. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 1,12-14 

Sau khi tiển đưa Chúa Giêsu về trời, các tông đồ cùng với các 

thánh nữ và Ðức Mẹ cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần xuống 

phù giúp các ngài. Ðó là ý nghĩa của bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7 

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm 

con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với 

Ðức Maria. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho 

Ðức Trinh Nữ Maria, và chọn Ngài sinh ra Chúa Cứu Thế. Sau khi 

biết thánh ý Chúa, Ðức Maria đã thưa "Xin Vâng" như lời sứ thần 

truyền. 

 

 

https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/danle/danle053.htm#ghichu1
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Nhờ sự khiêm tốn vâng lời của Ðức Maria mà Thiên Chúa đã 

thực hiện ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta quyết tâm noi gương 

Mẹ và tha thiết cầu xin. 

1. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà Giáo Hội Pháp thoát khỏi thảm 

họa lạc giáo. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần 

chuỗi Mân Côi hằng ngày. 

2. Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ Chúa Giêsu, và 

Chúa Giêsu đã trối Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta. Xin Mẹ hằng thương 

cứu giúp chúng ta là con của Mẹ. 

3. Mẹ Maria được sứ thần chào mừng đầy ơn phúc. Thiên Chúa 

ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn sống đẹp lòng 

Chúa, được Chúa ở cùng chúng ta. 

4. Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời Chúa. Xin cho cộng đoàn 

chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý 

Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân 

Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành phần 

hồn phần xác cho chúng con. 
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Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 

Rao Giảng Tin Mừng Cứu Rỗi 

(Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay là "Khánh Nhật Truyền Giáo". Chúng ta hiệp nhau 

cầu nguyện cho công cuộc giảng đạo của Hội Thánh. 

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối Người rao 

giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội 

Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo 

Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, 

đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội 

Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và 

thờ phượng Chúa với chúng ta. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6 

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội ngày nay, phải 

tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết 

Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8 

Thánh Phaolô dạy bảo ông Timôtê và chúng ta, rao giảng Chúa 

là Thiên Chúa, và Ðức Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi 

người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 16,15-20 

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn 

dân, và các ông đã vâng lệnh Chúa đi rao giảng khắp nơi. Ðó cũng 

là lệnh Chúa truyền cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm 

chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin. 

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng 

cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn 

hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác 

ái hằng ngày. 

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời 

nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng 

cho mọi người nhìn biết Chúa. 

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong 

việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh 

được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi. 

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi 

nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến 

thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành 

rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được hưởng ơn cứu rỗi 

của Chúa. 
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Ngày 1 Tháng mười một 

Lễ Các Thánh Nam Nữ 

Hiến Chương Nước Trời 

(Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh, long trọng mừng kính 

Các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên thiên đàng. 

Các thánh đó là ai? Là ông bà tổ tiên chúng ta lúc còn ở thế 

gian đã sống đẹp lòng Chúa, bằng cuộc sống kính Chúa yêu người 

cách hoàn hảo, nên nay được Chúa thưởng hưởng phước muôn đời 

trên Quê Trời. Quê Trời Vĩnh Phúc đó cũng là Quê Hương thật của 

chúng ta... 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin các thánh cầu cùng Chúa 

ban ơn giúp sức chúng ta sống theo gương các ngài, để ngày sau 

được về Quê Trời hưởng phước. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kh 7,2-4.9-14 

Các Thánh Nam Nữ ở trên trời đông đảo, thuộc mọi dân mọi 

nước. Các ngài đã chịu nhiều đau khổ thử thách, và được Chúa 

Giêsu cứu chuộc. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,1-3 

Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho 

chúng ta làm con của Người, và ngày sau sẽ cho chúng ta hưởng 

vinh quang với Người trên thiên quốc. Ðó là nội dung đoạn thư sau 

đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-12 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám 

mối phúc thật là Hiến Chương Nước Trời, là đường đưa chúng ta về 

Quê Trời hưởng phước muôn đời với các thánh. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Chúng ta hân hoan mừng kính các thánh nam nữ đang hưởng 

phước trên trời. Chúng ta quyết tâm sống theo gương các ngài và 

khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy dỗ con cái sống tám mối phúc 

thật, để được hưởng vinh quang Nước Trời. Xin cho các vị Mục Tử 

trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và 

gương sáng của mình. 

2. Xin cho các Kitô hữu sống tinh thần nghèo khó, ăn ở hiền 

lành thánh thiện, và sẵn lòng chịu khó vì Chúa, để được phần 

thưởng Nước Trời. 

3. Xin cho tất cả chúng ta là con cái Chúa biết sống bác ái, tích 

cực xây dựng hòa bình và sẵn lòng chịu bách hại vì Chúa, để được 

hưởng phần thưởng lớn lao trên trời. 

4. Các thánh nam nữ đã sống tám mối phúc nên nay được Chúa 

thưởng vinh quang. Xin cầu cùng Chúa cho cộng đoàn giáo hữu 

chúng ta sống theo gương các ngài, để cũng được về trời hưởng 

phước. 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống tám mối 

phúc Chúa dạy, để được Chúa thưởng hưởng phước thiên đàng với 

các thánh. 
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Ngày 2 Tháng mười một 

Lễ Các Ðẳng Linh Hồn 

Linh Hồn Người Công Chính Ở Trong Tay Chúa 

(Kh 3,1-9; 2Cr 5,1.6-10; Ga 6,37-40) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm qua chúng ta đã nhìn lên Các Thánh Nam Nữ đang hưởng 

phước trên Thiên Ðàng, Hôm nay chúng ta nhìn lại các linh hồn 

đang phải đền tội khốn khổ trong luyện ngục, và hiệp cùng Hội 

Thánh cầu xin Chúa thương tha hết hình phạt cho các linh hồn. Ðó 

là chúng ta sống mầu nhiệm thông công trong Chúa Kitô. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tha lỗi lầm 

thiếu sót cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta, và linh 

hồn các ân nhân cũng như những linh hồn mồ côi. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 3,1-9 

Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa. Và vì họ tin cậy 

và trung thành với Chúa, nên được Chúa thương cho hưởng phước 

với Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,1.6-10 

Cuộc sống nầy là tạm bợ, Quê Trời mới là chỗ ở vĩnh viễn của 

chúng ta. Mỗi người lo sống đẹp lòng Chúa để được về quê trời 

hưởng phước. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,37-40 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta biết: 

ai tin Người thì được sống đời đời, và Người sẽ cho họ sống lại 

trong ngày sau hết, để hưởng phước muôn đời với Người. 
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- Cầu nguyện cho mọi người 

"Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết bao 

giờ". Tin tưởng vào Lời Chúa hứa, chúng ta khẩn khoản nài xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng làm chứng Chúa Kitô sống lại là niềm 

hy vọng sống lại của loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh 

hằng chu toàn sứ mạng bằng đời sống tin cậy của mình. 

2. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, xin 

Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân 

chúng ta, để các ngài được mau về hưởng phước với Chúa. 

3. Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho 

mọi người hết lòng tin kính Chúa, để được sống lại hưởng phước 

muôn đời. 

4. "Tất cả những ai tin vào Người Con thì được sống muôn 

đời". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã tin Chúa, trung thành 

bền đỗ tin theo Chúa đến cùng. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin 

thương tha lỗi lầm cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là linh hồn 

ông bà cha mẹ, thân nhân ân nhân của chúng con và các linh hồn 

mồ côi. 
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Ngày 24 Tháng mười một 

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 

(Mẫu 1) 

Bổn Mạng Hội Thánh Việt Nam 

(Kh 3,1-9; 1Cr 1,17-25; Mt 10,17-22) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng kính các Thánh Tử Ðạo 

Việt Nam là tổ tiên ông bà chúng ta, đã can đảm hy sinh đổ máu ra 

làm chứng cho Chúa, và để trổ sinh thêm người có đạo. 

Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn các Thánh Tử Ðạo Việt 

Nam làm bổn mạng Hội Thánh, để nhờ các Ngài cầu cùng Chúa cho 

đạo Chúa ngày càng phát triển trên quê hương, và cho các Kitô hữu 

biết noi gương các ngài, trung thành theo Chúa để được cứu rỗi. 

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta tin thờ Chúa 

bền đỗ như các Thánh. 

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 3,1-9 

Thiên Chúa thử thách những kẻ tin theo Người như lửa thử 

vàng. Ai trung thành với Người sẽ được hưởng phúc muôn đời. Ðó 

là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,17-25 

Thập giá là cớ vấp phạm cho người Do Thái, là sự điên rồ đối 

với dân ngoại, nhưng là quyền năng và là khôn ngoan của Thiên 

Chúa đối với chúng ta là những kẻ tin. Ðó là nội dung đoạn thư hôm 

nay. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 10,17-22 

Những kẻ tin theo Chúa phải chịu thử thách bách hại. Họ sẽ làm 

chứng cho Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Và ai bền đỗ đến cùng sẽ 

được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa bài Tin Mừng sau đây. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã trung thành tin theo Chúa đến 

chết để làm chứng cho Chúa. Chúng ta quyết tâm noi gương các 

ngài và tha thiết cầu xin. 

1. Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng Chúa trước mặt mọi 

người. Xin Chúa tuôn tràn sức mạnh Thánh Thần trên Hội Thánh, 

để Hội Thánh luôn chu toàn sứ mệnh Chúa giao. 

2. Nhiều Kitô hữu kém đức tin hoặc vì ham mê của cải danh 

vọng mà bỏ Chúa. Xin Chúa giúp sức họ quay về tin theo Chúa để 

được cứu rỗi. 

3. Phần chúng ta là những kẻ tin theo Chúa, xin các Thánh Tử 

Ðạo Việt Nam cầu cùng Chúa cho chúng ta trung thành bền đỗ theo 

Chúa đến cùng. 

4. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống để làm 

chứng cho Chúa. Xin cho các tín hữu chúng ta biết noi gương các 

ngài, hằng ngày sống đạo Chúa sốt sắng và giảng đạo Chúa siêng 

năng. 

Chủ tế: Lạy Chúa, tổ tiên chúng con là các Thánh Tử Ðạo đã 

can đảm chịu chết để tuyên xưng đức tin. Xin cho chúng con nhiệt 

thành sống đức tin của chúng con. 
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Ngày 24 Tháng mười một 

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 

(Mẫu 2) 

Bổn Mạng của Giáo Hội Việt Nam 

(2Mcb 7,1-2.9-14; Rm 8,31-39; Ga 15,18-21) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay toàn thể Giáo Hội và đặc biệt Hội Thánh Việt Nam 

mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, bổn mạng của Giáo Hội 

Việt Nam. 

Theo giáo sử, Hội Thánh Chúa được truyền giảng tại Việt Nam 

vào thế kỷ 16. Và khoảng 300 năm sau đó đã có gần 130,000 Kitô 

hữu bị giết vì đạo, do trung thành tin theo Chúa. Trong số đó có 117 

vị được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh 

ngày 19 tháng 6 năm 1988. 

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin các Thánh Tử Ðạo cầu 

bầu cùng Chúa cho đồng bào Việt Nam ngày càng tin theo Chúa 

nhiều hơn, và cho chúng ta biết noi gương các ngài, trung thành bền 

đỗ tin theo Chúa đến cùng. 

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Mcb 7,1-2.9-14 

Bảy anh em và người mẹ can đảm chịu hình khổ và chịu chết, 

để làm chứng cho Chúa, vì tin chắc sẽ được sống lại hưởng phước 

muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31-39 

Dù sự sống hay sự chết, dù tạo vật nào cũng không thể tách biệt 

chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu. Ðó là 

ý nghĩa của đoạn thư sau đây. 
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- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 15,18-21 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho chúng 

ta là môn đệ Người biết: thế gian đã bắt bớ Người thì họ cũng sẽ bắt 

bớ chúng ta, vì họ không tin Người và Chúa Cha là Ðấng đã sai 

Người. 

- Cầu nguyện cho mọi người: 

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã 

ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho 

Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin. 

1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hy sinh mạng sống làm chứng 

đức tin. Xin cho toàn thể các tín hữu trong Hội Thánh trung thành 

bền đỗ sống đức tin của mình. 

2. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra để nên hạt giống 

trổ sinh người tin theo Chúa. Xin cho đồng bào Việt Nam chúng ta 

nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ. 

3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo 

Chúa. Xin cho các Kitô hữu chúng ta sẵn lòng chấp nhận đau 

thương thử thách trong cuộc sống. 

4. "Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con". 

Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa, chứ không 

làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian. 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo 

Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống 

chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng con 

và mọi người. 
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Ngày 8 Tháng mười hai 

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 

Chiến Thắng Ma Quỷ 

(St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38) 

- Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Ðức Maria Vô Nhiễm 

Nguyên Tội. 

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Ðức Thánh Cha Piô IX công bố 

Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ 

Ðức (nước Pháp), Ðức Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Bênađết: "Mẹ 

là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". 

Chúng ta hân hoan dâng thánh lễ, mừng Mẹ chúng ta được ơn 

vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm con 

Mẹ, để được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Con Mẹ. 

- Dẫn vào bài đọc 1: St 3,9-15.20 

Sau khi tổ tiên loài người phạm tội, Chúa phạt hai ông bà và 

dòng dõi với con rắn là ma quỷ. Chúa cho Ðức Maria chiến thắng 

ma quỷ vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðó là nội dung bài đọc sau 

đây. 

- Dẫn vào bài đọc 2: Ep 1,3-6.11-12 

Thiên Chúa thương cứu độ chúng ta nhờ Con Một của Người, 

do Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sinh ra, để chúng ta 

được làm nghĩa tử của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho 

Ðức Trinh Nữ Maria, là Ðấng không mắc tội tổ tông, được thụ thai 

và sinh hạ Ðức Giêsu là Chúa Cứu Thế muôn dân mong đợi. 
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- Cầu nguyện cho mọi người: 

Thiên Chúa đã cho Ðức Maria khỏi mắc tội tổ tông để xứng 

đáng cưu mang Con Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và 

khẩn khoản cầu xin. 

1. Hội thánh có sứ mạng sinh thêm con cái cho Chúa là các tín 

hữu khắp hoàn cầu. Xin cho Hội thánh luôn được Chúa thương gìn 

giữ thánh thiện tinh tuyền, để chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. 

2. Ngay từ lúc đầu thai trong lòng mẹ, Ðức Maria đã được 

Thiên Chúa cho khỏi tội nguyên tổ, để xứng đáng làm đền thiêng 

cho Con Chúa ngự, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta giữ mình 

sạch tội luôn. 

3. Mẹ đã đạp nát đầu con rắn, đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. 

Xin Mẹ phù hộ các Kitô hữu chiến thắng các chuớc cám dỗ của ma 

quỷ xác thịt thế gian. 

4. Mẹ đồng công cứu chuộc với Ðức Giêsu Con Mẹ. Xin cầu 

cùng Chúa cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta hằng ngày vác thánh 

giá theo Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ Ðức Maria khỏi nguyên tội 

để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ 

mình sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì biết ăn năn sám hối. 
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PHÉP LÀNH CUỐI LỄ 
 

1- Mùa Vọng 

2- Lễ Chúa Giáng Sinh 

3- Dịp đầu năm 

4- Lễ Chúa Hiển Linh 

5- Mùa Chay (Về cuộc Khổ Nạn) 

6- Vọng Phục Sinh và Lễ Phục Sinh 

7- Mùa Phục Sinh 

8- Lễ Chúa Thăng Thiên 

9- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

10- Thường Niên 1 

11- Thường Niên 2 

12- Thường Niên 3 

13- Thường Niên 4 

14- Thường Niên 5 

15- Thường Niên 6 

16- Lễ Đức Trinh Nữ Maria 

17- Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô 

18- Lễ các Thánh Tông Đồ 

19- Lễ các Thánh Nam Nữ 

20- Lễ cung hiến thánh đường 

21- Lễ cầu cho các tín hữu qua đời 
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MÙA VỌNG 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc Con Chúa 

đến trong ánh huy hoàng, thánh hoá và đổ tràn phúc lành của Ngài 

cho anh chị em là những kẻ tin Con Một Chúa đã đến và mong đợi 

Người sẽ đến. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em, trong cuộc sống 

hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy, và 

sinh hoa kết quả trong đức mến. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận Ðấng Cứu 

chuộc chúng ta đến trong xác phàm, xin Thiên Chúa ban cho anh 

chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi Người vinh quang ngự 

đến lần thứ hai. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 
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LỄ GIÁNG SINH 

 

Chủ tế: Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ Con của Ngài 

nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian và nhờ Con của Ngài Giáng 

Sinh vinh hiển mà sáng soi đêm (ngày) cực thánh này. Xin Ngài xóa 

tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em, và chiếu soi tâm hồn anh chị 

em nhờ ánh sáng nhân đức. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thiên Chúa đã muốn nhờ Thiên thần loan báo cho các 

mục đồng niềm vui trọng đại Con Ngài Giáng Sinh đem lại ơn cứu 

độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em, và làm cho 

anh chị em thành những người loan báo Tin Mừng của Ngài. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của Con Ngài mà 

nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình 

an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em 

được dự phần với Hội Thánh trên trời. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

DỊP ĐẦU NĂM 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho 

anh chị em muôn ơn: tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của 

Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn 

trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và 

cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong 

đức mến. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc 

làm của anh chị em trong bình an của Ngài, xin Ngài nhận lời cầu 

nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa 

anh chị em đến sự sống muôn đời. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và 

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ CHÚA HIỂN LINH 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa, Ðấng đã kêu gọi anh chị em từ chốn 

tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, xin thương đổ phúc lành của 

Ngài xuống trên anh chị em, và làm cho tâm hồn anh chị em, được 

vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Vì anh chị em tin tưởng bước theo Ðức Ki-tô, Ðấng 

hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu dọi nơi tối 

tăm. Xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh 

chị em mình. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị 

em đến được với Ðấng mà nhờ ngôi sao dẫn đường, các đạo sĩ đã 

tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được. Người là Chúa Ki-tô, là ánh 

sáng bởi ánh sáng. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và 

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

MÙA CHAY  

(Về cuộc Khổ Nạn) 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Ðấng đã 

dùng cuộc khổ nạn của Con Một Ngài mà để lại cho anh chị em 

gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn 

phúc lành khôn tả của Ngài, nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài 

người. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh 

bởi Ðấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh 

chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Ðức Ki-tô, 

anh chị em được thông phần sự sống lại của Người. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

VỌNG PHỤC SINH VÀ LỄ PHỤC SINH 

 

Chủ tế: Nhân ngày đại lễ phục sinh hôm nay, xin Thiên Chúa 

toàn năng tuôn đổ phúc lành và thương gìn giữ anh chị em khỏi sa 

vòng tội lỗi 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Nhờ mầu nhiệm Ðức Giêsu sống lại Thiên Chúa đã 

cứu chuộc và dẫn đưa anh chị em vào đời sống mới, xin Người cũng 

cho anh chị em được hưởng phúc trường sinh. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Sau những ngày kỷ niệm cuộc thương khó, hôm nay 

anh chị em hoan hỷ mừng lễ Chúa phục sinh. Vậy xin Thiên Chúa 

ban ơn trợ lực, giúp anh chị em phấn khởi đạt tới lễ Vượt Qua muôn 

đời. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

MÙA PHỤC SINH 

 

Chủ tế: Thiên Chúa Ðấng đã thương ban cho anh chị em ơn 

cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của Con Một Ngài, 

xin ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Nhờ Con Một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh 

nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi, nhờ ơn Người rộng ban, anh 

chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa, anh chị em đã được 

sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, 

anh chị em cũng đáng được đến với Người trong Nước Trời. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ THĂNG THIÊN 

 

Chủ tế: Hôm nay Con Một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở 

lối cho anh chị em vào nơi chính Người đang ngự trị, xin Thiên 

Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Như Chúa Ki-tô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho 

các môn đệ thấy thế nào, thì khi Người đến xét xử, xin Thiên Chúa 

cũng cho Người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như 

vậy. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Anh chị em tin Ðức Ki-tô đang uy linh hiển trị cùng 

Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm 

được Người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế như 

lời Người đã hứa. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ HIỆN XUỐNG 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng, Ðấng đã thương ban 

Thánh Thần Bảo Trợ để soi sáng lòng trí các môn đệ, ban cho anh 

chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân 

huệ của cùng một Thánh Thần. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ 

tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ, và làm cho tâm hồn 

anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Ðấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác 

nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được 

kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban 

cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa 

nhãn tiền. 
 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 1 

 

Chủ tế: Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em, và gìn giữ 

anh chị em. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Chúa chiếu nhan Thánh rạng ngời của Ngài trên 

anh chị em và thương xót anh chị em. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Chúa quay mặt lại nhìn anh chị em, và ban cho anh 

chị em được hưởng bình an của Ngài. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 2 

 

Chủ tế: Xin bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi cảm thức, 

gìn giữ tâm hồn và trí khôn anh chị em, để anh chị em hiểu biết, yêu 

mến Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 3 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị 

em theo lượng khoan dung của Ngài, và cho anh chị em cảm nhận 

được sự khôn ngoan sinh ơn cứu độ. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em bằng giáo lý đức 

tin, và cho anh chị em được kiên tâm bền chí thực hiện các việc lành 

thánh. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa dẫn bước anh chị em đến với Ngài, và 

tỏ cho anh chị em con đường đưa tới bình an và bác ái. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 4 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài chuỗi 

ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài, và ban cho anh chị em 

ơn phúc lành của Ngài. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi 

biến loạn, và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Ước gì nhờ sự sung mãn các ơn tin cậy mến, anh chị 

em trải qua cuộc đời này với nhiều thành quả trong công việc, và 

đời sau có thể đạt được hạnh phúc. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 5 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng luôn loại trừ khỏi anh chị 

em hết mọi điều tai hại, và đoái thương tuôn đổ trên anh chị em 

phúc lành của Ngài. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng 

nghe lời Chúa, để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn 

đời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Ước gì nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị 

em luôn tiến bước theo huấn lệnh Chúa, và được nên đồng thừa tự 

với các công dân Nước Trời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THƯỜNG NIÊN 6 

 

Chủ tế: Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi phúc lành 

thiên quốc, và luôn làm cho anh chị em được thánh thiện và tinh 

tuyền trước nhan Ngài; xin Ngài đổ tràn trên anh chị em nguồn 

phong phú vinh quang của Ngài; xin Ngài huấn luyện anh chị em 

bằng lời chân lý, giáo huần anh chị em bằng Tin Mừng cứu độ, và 

luôn ban cho anh chị em được giàu lòng bác ái huynh đệ, nhờ Đức 

Kitô Chúa chúng ta. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

 

Chủ tế: Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức 

Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại, xin Ngài đoái 

thương ban cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự 

bảo trợ của Đức Maria, nhờ Người, anh chị em đã đáng lãnh nhận 

Đấng ban sự sống. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại 

đây, xin cho anh chị em được vui hưởng phúc lộc, là niềm vui 

thiêng liêng và phần thưởng trên trời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ & PHAOLÔ 

 

Chủ tế: Thiên Chúa toàn năng đã làm cho anh chị em nên kiên 

vững trong lời tuyên xưng rất hữu ích của thánh Phêrô, và qua đó đã 

kiến tạo anh chị em trên nền tảng đức tin vững chắc của Hội Thánh, 

xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thiên Chúa đã dùng việc rao giảng không mệt mỏi của 

thánh Phaolô mà giáo huấn anh chị em, xin Ngài luôn dùng gương 

sáng của thánh nhân mà dạy anh chị em biết đem nhiều người khác 

về với Chúa Kitô. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thánh Phêrô đã chịu khổ hình thập giá, còn thánh 

Phaolô đã chết vì gươm để đáng được vinh hiển vào quê trời. Xin 

thánh Phêrô dùng quyền chìa khóa, thánh Phaolô dùng lời giảng 

dạy, và cả hai đấng dùng lời chuyển cầu, mà gắng đưa chúng ta vào 

quê trời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 

 

Chủ tế: Thiên Chúa đã cho anh chị em đứng vững trên nền 

tảng các Tông Đồ, vì công phúc vinh hiển của các Thánh Tông Đồ 

(…) và (…) (Thánh … Tông Đồ), xin Chúa đoái thương ban phúc 

lành cho anh chị em. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thiên Chúa đã muốn ban tặng anh chị em bằng chứng 

và gương sáng của các Thánh Tông Đồ, vì sự phù trợ của các ngài, 

xin Chúa làm cho anh chị em nên chứng nhân chân lý cho mọi 

người. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Anh chị em đã được vững vàng trong đức tin nhờ giáo 

lý của các Thánh Tông Đồ, vì lời chuyển cầu của các ngài, xin Chúa 

cho anh chị em có thể được hưởng gia nghiệp nơi quê hương muôn 

đời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 

 

Chủ tế: Thiên Chúa là vinh quang và nguồn vui của các Thánh, 

đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời chuyển cầu tuyệt 

hảo. Xin Ngài ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bền lâu. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Anh chị em đã được giải thoát khỏi những sự dữ đời 

này nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, và được chỉ bảo nhờ mấu 

gương đời sống thánh thiện của các ngài. Xin Chúa cho anh chị em 

luôn biết chú tâm làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Cùng với toàn thể các Thánh, xin cho anh chị em đáng 

được hưởng niềm vui thiên quốc, nơi Hội Thánh hân hoan liên kết 

con cái mình với công dân Nước Chúa trong bình an muôn đời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

 

Chủ tế: Thiên Chúa là Chúa trời đất, hôm nay đã tập hợp anh 

chị em đến cung hiến ngôi nhà này. Xin Chúa cho anh chị em được 

tràn đầy phúc lành bởi trời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Thiên Chúa đã muốn quy tụ trong Con của Ngài mọi 

con cái tản mác khắp nơi. Xin Ngài ban cho anh chị em được trở 

nên đền thờ của Ngài và ngôi nhà của Chúa Thánh Thần. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Như những người đã được phúc thanh tẩy, xin cho anh 

chị em được Thiên Chúa ở cùng, và được hưởng phần gia nghiệp 

hạnh phúc muôn đời cùng với toàn thể các Thánh. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI 

 

Chủ tế: Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ 

khôn tả mà tạo dựng con người, và cho các tín hữu được hy vọng 

sống lại trong sự phục sinh của Con Một Ngài, xin Ngài ban phúc 

lành cho anh chị em. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống 

được ơn tha tội, và cho mọi ng đã qua đời được vào nơi đầy ánh 

sáng và bình an. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Chúng ta tin thật Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết, 

xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với Người đến muôn 

đời. 

Ð. A-men. 
 

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và  

Con † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị 

em luôn mãi. 
 

Ð. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con 

tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân 

thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải 

nhục nhằn. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng 

quyết tâm làm việc thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét 

xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và 

gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở 

nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con hằng 

tha thiết đợi chờ Ðức Ki-tô ngự đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy 

chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở 

nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con và ban cho được phúc an 

bình, để chúng con trung thành theo Chúa và luôn hoan hỉ trước 

Thánh Nhan. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp 

cho những người đang vất vả lầm than, ước chi sự hiện diện của 

Ðức Ki-tô Con Chúa giáng trần làm cho chúng con nức lòng phấn 

khởi và gìn giữ chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì mà 

chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ 

đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng 

suốt cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những 

thực tại bền vững trên trời Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn 

bị tâm hồn cho chúng con; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần 

gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và 

được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đãi. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế 

chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể 

hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem 

lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho thần 

lương này tẩy trừ mọi vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị lòng chúng con 

đón mừng Mùa Giáng Sinh sắp tới. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền và lấy thần lực mà nâng đỡ 

chúng con, để mặc dầu tội lỗi chúng con cản trở, Chúa vẫn mở 

lượng khoan hồng sớm thực hiện công trình cứu độ chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên 

bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Giêsu, xin biểu dương uy quyền và ngự đến, vì chỉ 

mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ chúng con khỏi mọi cơn 

nguy khốn do chính tội lỗi chúng con đã gây nên. Chúa hằng sống 

và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì mà 

chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, 

xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt 

cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực 

tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin đến và tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu 

loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông 

tình thương Chúa từ trời đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng 

con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế tỏ 

lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý 

muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế 

giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: Này Ta đến ngay và đem theo lương bổng, để trả 

cho ai nấy tùy theo việc họ làm. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích 

Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị 

tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Này dân Xion hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người 

sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải 

mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin 

dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng 

Người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống 

và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ 

trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Vùng lên Giê-ru-sa-lem hỡi! đứng trên nơi cao mà nhìn: Kìa 

Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ 

đây xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng 

suốt cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những 

thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Cha từ ái, ước chi lời chúng con khẩn cầu vọng tới 

Tôn Nhan. Xin khơi dậy trong lòng các tôi tớ Chúa đây những ước 

muốn trong sạch ngay thẳng, hầu giúp chúng con chuẩn bị mừng 

mầu nhiệm Con Chúa giáng trần. Người là Thiên Chúa hằng sống 

và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở 

nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con và ban cho được phúc an 

bình, để chúng con trung thành theo Chúa và luôn hoan hỉ trước 

Thánh Nhan. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã hứa gửi đến cho toàn thể 

loài người một Ðấng Cứu Tinh. Xin cho chúng con được vui mừng 

hoan hỷ chờ đón ngày giáng sinh vinh hiển của Người. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế 

chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể 

hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem 

lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích 

Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị 

tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng con phải 

dọn đường cho Ðức Kitô ngự đến. Này chúng con đang đợi trông 

Người ban sinh lực dồi dào cho hồn an xác mạnh, thì xin đừng để 

chúng con vì đợi trông mà mệt mỏi chán chường. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế 

chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể 

hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem 

lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích 

Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị 

tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin thôi thúc tâm hồn chúng con lo dọn đường cho 

Con Một Chúa, để nhờ mầu nhiệm giáng lâm của Người, lòng trí 

chúng con được trở nên trong sạch mà phụng thờ Chúa. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên 

bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho dân Chúa biết kiên trì 

tỉnh thức mà chờ đợi Con Chúa quang lâm. Ước gì chúng con biết 

hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người như chính Người là 

Ðấng cứu độ chúng con đã phán dạy. Người là Thiên Chúa hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, mà 

chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, 

xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt 

cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực 

tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin đến và tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước chi Vầng Hồng chiếu tỏa vinh 

quang Chúa, là Thánh Tử Giê-su Ki-tô, rực sáng trong tâm hồn 

chúng con, để khi Người xuất hiện và đánh tan mọi bóng tối mịt mù, 

thiên hạ sẽ thấy rõ: chúng con là con cái ánh sáng. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế tỏ 

lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý 

muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem lại cho cả thế 

giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: Này Ta đến ngay và đem theo lương bổng, để trả 

cho ai nấy tùy theo việc họ làm. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích 

Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị 

tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: Anh em hãy vui 

lên! Vì Chúa đã đến gần. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm 

tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui 

chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao 

cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày 

cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin... 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế 

chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể 

hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem 

lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này 

Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích 

Thánh Thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị 

tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa rất từ bi, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu: 

ước gì khi Con Chúa ngự đến viếng thăm nhân loại, Người chiếu tỏa 

ánh sáng vào tâm hồn mù tối chúng con. Người là Thiên Chúa hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở 

nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con và ban cho được phúc an 

bình, để chúng con trung thành theo Chúa và luôn hoan hỉ trước 

Thánh Nhan. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng 

con thành tạo vật mới, thành những công trình của lòng Chúa yêu 

thương. Này chúng con đang chờ Người ngự đến, xin đoái nhìn và 

thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ con người cũ. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì mà 

chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ 

đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng 

suốt cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những 

thực tại bền vững trên trời Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho ngày đại lễ Giáng 

Sinh sắp tới đem lại cho chúng con ơn trợ giúp xác hồn trong đời 

sống hiện tại, và chuẩn bị chúng con hưởng hạnh phúc muôn đời. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế 

chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể 

hiện được ý muốn của Ðức Kitô khi lập bí tích Thánh Thể, là đem 

lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho thần 

lương này tẩy trừ mọi vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị lòng chúng con 

đón mừng Mùa Giáng Sinh sắp tới. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con là tôi tớ bất xứng đang buồn sầu vì tội lỗi 

đã phạm. Xin cho chúng con được mừng rỡ hân hoan trong ngày 

Giáng Sinh của Con Một Chúa, vì Người đến cứu độ chúng con. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn 

vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên 

bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh thể để dạy chúng con là 

những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực 

tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem 

lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nguyện xin ơn Chúa hằng lôi kéo và 

thúc đẩy, giúp chúng con hết lòng trông đợi Con Một Chúa giáng 

trần, để được ơn phù trì nâng đỡ cả đời này lẫn đời sau. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng 

con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì mà 

chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng I 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm 

thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, 

xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt 

cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực 

tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Thứ bảy sau Chúa nhật III mùa Vọng không có bài lễ riêng, vì ở 

trong phần các ngày từ 17-12 trở đi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ          

Trời cao hỡi, này hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng 

Công Chính, đất rộng mở, cho xuất hiện vị Cứu Tinh. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng 

con biết thật Ðức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ 

ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ 

hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. 

Chúng con cầu xin... 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho 

Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai; giờ đây, xin Chúa cử Người đến 

thánh hoá lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích 

Thánh Thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng 

con càng gần tới lễ Giáng Sinh càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng 

mừng mầu nhiệm Con Chúa giáng trần cứu độ chúng con. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 17 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, vì Chúa chúng ta sẽ ngự đến, 

và xót thương dân nghèo khó của Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã 

muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria. 

Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn; ước gì Con Một Chúa đã 

làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa 

như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là lễ vật của cộng đoàn chúng con: nguyện xin 

Chúa thánh hoá và khi chúng con cử hành thánh lễ này xin cho 

chúng con được bánh bởi trời bồi dưỡng. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Này Đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, và nhà Chúa sẽ tràn ngập 

vinh quang. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được no đầy hồng ân 

Thánh Thể, xin cho lòng chúng con hằng khát mong được cháy lửa 

yêu mến của Thánh Thần, để chúng con rực sáng như ngọn đèn chói 

lọi và đón mừng Ðức Kitô Con Một Chúa quang lâm. Ðấng hằng 

sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 18 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Vua chúng ta là Đức Kitô ngự đến, Người chính là Con Chiên 

sẽ đến, như lời rao giảng của thánh Gioan. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng. Này chúng con đang quằn quại dưới 

ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm Giáng 

Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân 

như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho lễ tế này làm cho chúng con được đẹp lòng 

Chúa, và được chia sẻ đời sống vĩnh cửu của Ðức Kitô, Ðấng đã 

mang thân phận phải chết, để cứu chúng con khỏi chết đời đời. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con trai. Người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng 

ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, giữa cộng đoàn Hội Thánh Chúa đây, xin cho chúng 

con được đón nhận tình thương của Chúa và chuẩn bị xứng đáng 

những ngày đại lễ gần kề để mừng ơn cứu chuộc chúng con. Chúng 

con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 19 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Đấng phải đến sẽ đến, Người không trì hoãn đâu! Và trên khắp 

cõi bờ, chúng ta sẽ không còn phải sợ, vì chính Người là Đấng cứu 

độ chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho 

trần gian thấy Vầng Hồng chiếu toả vinh quang Chúa là chính Ðức 

Giêsu Kitô, xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng 

Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng yêu mến thẳm sâu. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng tiến trên bàn thờ 

và xin lấy quyền năng mà thánh hoá những lễ vật nghèo hèn của 

chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Chúa chính là Vấng Đông rực rỡ tự chốn cao vời viếng thăm ta, 

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh 

Thể chúng con vừa lãnh nhận. Xin làm cho chúng con cũng khao 

khát mong chờ những hồng ân Chúa sắp tặng ban để tâm hồn chúng 

con trở nên thanh thoát đón mừng lễ Giáng Sinh của Ðấng cứu độ 

chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 20 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Từ gốc tổ Gie-sê sẽ đâm ra một chồi, khắp mặt đất sẽ tràn ngập 

vinh quang Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Ðức Trinh 

Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng 

của Thánh Thần và trở nên cung điện của Ðấng Tối Cao. Xin giúp 

chúng con học đòi gương khiêm nhường của Ðức Trinh Nữ để luôn 

luôn thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ tế cao trọng nhất chúng 

con sắp dâng lên; và khi chúng con cùng chia sẻ tế phẩm là Mình và 

Máu Ðức Kitô, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ mà chúng 

con đang tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Thiên thần nói với Đức Maria rằng: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ 

một con trai, đặt tên là Giêsu”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng 

con, xin cũng che chở phù trì và làm cho chúng con được nghiệm 

thấy nguồn an vui đích thực khi cử hành bí tích Thánh Thể. Chúng 

con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 21 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Chúa là Đấng hiển trị gần đến, tên Người là Em-ma-nu-en, vì 

Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được hân hoan vì Con Một 

Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin nhận lời dân Chúa cầu 

khẩn cho chúng con được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con 

Chúa trở lại đầy uy quyền rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống 

và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để 

Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp 

nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Em thật là diễm phúc, vì đã tin rằng, Chúa sẽ thực hiện những 

gì Người đã nói cho em biết. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, ước gì bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận 

hằng gìn giữ chúng con, giúp chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa 

và đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ dồi dào. Chúng con 

cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 22 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng 

nhằm cứu vớt họ, Chúa đã thương sai Con Một giáng trần. Xin cho 

những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời 

sống của một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con 

cùng đến đây thành kính dâng lễ vật trên bàn thờ và tha thiết nguyện 

cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng 

con cử hành. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa; Người là Đấng Toàn Năng, 

đã làm cho tôi những điều cao cả. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Xin cho bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận 

giúp chúng con can đảm làm việc lành hầu xứng đáng đón chào Vị 

Cứu Tinh đang ngự đến và đáng được cùng người ân thưởng phúc 

trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 23 THÁNG 12 

Ca nhập lễ          

Một trẻ thơ sẽ chào đời để cứu ta, và được gọi là Thiên Chúa, là 

Đấng uy hùng. Mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc phúc. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ 

Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc 

lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con, xin 

Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi 

nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là của lễ chúng con dâng, để tôn thờ Chúa cho 

phải đạo; ước chi của lễ này đem lại cho chúng con ơn hoà giải với 

Chúa; nhờ đó, tâm hồn chúng con được trong sạch để mừng lễ 

Giáng Sinh của Ðấng cứu chuộc chúng con. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta 

và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy 

sẽ dùng bữa với Ta”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, xin cũng 

cho chúng con được bình an, để chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng 

như những kẻ cầm đèn cháy sáng ra đón mừng Chúa Giê-su đang 

ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 24 THÁNG 12 

(Thánh lễ ban sáng) 

Ca nhập lễ          

Này đây thời gian đã tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con 

mình xuống cõi trần. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến chứ đừng trì hoãn nữa! Xin ngự 

đến nâng đỡ ủi an những ai đặt hết tin tưởng vào tình thương của 

Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất 

với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ này, khiến trở nên 

lương thực nuôi dưỡng và thanh tẩy chúng con; nhờ đó, chúng con 

được trở nên trong sạch, xứng đáng đón mừng Con Một Chúa ngự 

đến vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng mùa vọng II 

Ca hiệp lễ 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa It-ra-en, đã viếng thăm cứu 

chuộc dân Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được thần lương Chúa bồi dưỡng, giờ 

đây chúng con đã bắt đầu mừng kính lễ Sinh Nhật của Ðức Kitô 

Con Một Chúa, xin cho chúng con cũng được vui hưởng những 

hồng ân Nước Trời do chính Người đem lại. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 24 THÁNG 12 

(Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh) 

Ca nhập lễ          

Hôm nay, anh em sẽ được biết, Chúa đến và cứu độ chúng ta. 

Ngày mai, anh em sẽ được thấy vinh quang của Người. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm 

hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây, chúng con đang vui vẻ đón 

mừng con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau, khi 

thấy Người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần” thì bái 

gối. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy mầu nhiệm Ðức 

Giêsu Con Một Chúa giáng trần là khởi điểm ơn cứu độ. Xin cho 

chúng con ngay từ chiều hôm nay biết đem lòng sốt sắng mừng lễ 

Giáng Sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. Kinh Tạ Ơn I, có lời Hiệp Thông riêng. 

Ca hiệp lễ 

Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ được 

thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm Con Chúa giáng trần, Chúa 

đã cho chúng con được no say nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin Chúa 

cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh. 

Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 24 THÁNG 12 

(Thánh Lễ ban đêm) 

Ca nhập lễ          

Chúa phán bảo tôi rằng: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay, 

Cha đã sinh ra Con”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa là nguồn ánh sáng thật 

đến soi chiếu trần gian làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. 

Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng 

Sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng Con Một Chúa hưởng vinh 

phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần” thì bái 

gối. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến 

trong đêm Giáng Sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu 

nhiệm Nhập Thể, xin cho chúng con được nên giống Ðức Giêsu là 

Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa 

trong chính bản thân Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. Kinh Tạ Ơn I, có lời Hiệp Thông riêng. 

Ca hiệp lễ 

Ngôi Lời đã làm Người thế, chúng ta được nhìn thấy vinh 

quang Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ 

Sinh Nhật Ðấng cứu độ trần gian; xin cho chúng con biết đem cả 

cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được 

cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 25 THÁNG 12 

(Thánh lễ rạng đông) 

Ca nhập lễ          

Hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ, sẽ bừng lên chiếu rọi 

muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta. Người sẽ được 

gọi là Thiên Chúa, Đấng kỳ diệu, vị Thủ lãnh kiến tạo hòa bình, 

Người Cha của thế giới tương lai, vương quyền Người sẽ vô cùng 

vô tận. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng mới của Ngôi 

Lời nhập thể đã tràn ngập chúng con, và chiếu giãi niềm tin vào tận 

tâm hồn. Giờ đây, xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên trong 

mọi sinh hoạt của chúng con. Chúng con cầu xin... 

Ðọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần” thì bái gối. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước gì của lễ chúng con dâng được tương xứng với 

mầu nhiệm Giáng Sinh ngày hôm nay chúng con mừng kính. Chính 

trong mầu nhiệm này, Chúa đã soi sáng cho chúng con biết nhìn 

nhận Hài Nhi là một vì Thiên Chúa. Xin cũng làm cho bánh rượu 

này là hoa màu ruộng đất trở thành bí tích đem lại cho chúng con 

nguồn sinh lực của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. Kinh Tạ Ơn I, có lời Hiệp Thông riêng. 

Ca hiệp lễ 

Này thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-

ru-sa-em, hãy ca hát tưng bừng! Kìa Vua ngươi đang ngự đến, 

Người là Đấng Thánh, Đấng cứu độ trần gian. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã hoan hỷ mừng mầu nhiệm 

Con Chúa giáng sinh. Xin cho chúng con được đức tin sâu sắc và 

lòng hăng hái nhiệt thành, để hiểu biết và mến yêu mầu nhiệm cao 

cả ấy. Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 25 THÁNG 12 

(Thánh Lễ ban ngày) 

Ca nhập lễ 

Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho 

nhân loại, Người mang quyền bính ở trên vai, danh hiệu Người là 

Cố Vấn kỳ tài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn 

phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho 

chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Ðức Kitô là Ðấng 

đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần” thì bái 

gối. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này, 

để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin Chúa thương chấp nhận và làm 

cho mọi người được ơn hoà giải và bình an. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. Kinh Tạ Ơn I, có lời Hiệp Thông riêng. 

Ca hiệp lễ 

Toàn cõi đất này được xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho Vị Cứu 

Tinh ra đời để chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ước chi 

Người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

LỄ THÁNH GIA THẤT 
(Năm không có CN này, thì cử hành vào ngày 30-12) 

Ca nhập lễ          

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Maria cùng 

với ông Giuse, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu 

loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông 

tình thương Chúa từ trời đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng 

con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

Lễ cử hành vào Chúa Nhật, thì đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn 

Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay 

nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống 

vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. Kinh Tạ Ơn I, có lời Hiệp Thông riêng. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất, và sống giữa loài người 

chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc 

Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, 

để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả 

Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 26 THÁNG MƯỜI HAI 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 

Ca nhập lễ 

Cửa trời đã mở ra đón nhận thánh Tê-pha-nô vào. Người là vị 

tử đạo tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu 

nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay 

mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn 

để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay 

cả địch thù. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng thánh 

Tê-pha-nô tử đạo. Xưa Chúa đã ban cho người can đảm làm chứng 

cho đức tin, nay xin cũng ban cho chúng con một niền tin bất khuất. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Họ ném đã ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy 

Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã cho niềm vui giáng 

sinh được tiếp nối trong lễ mừng thánh Tê-pha-nô tử đạo. Xin cho 

bí tích Thánh Thể biến đổi cuộc đời chúng con thành lời ca tụng 

không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 27 THÁNG MƯỜI HAI 

THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 

Ca nhập lễ 

Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh 

phúc thay vị Tông Đồ đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, 

và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gio-an tông đồ Ðể mặc khải 

mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi 

trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã 

truyền lại. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thánh hoá của lễ chúng 

con dâng tiến. Ước chi tiệc thánh này đưa chúng con vào mầu 

nhiệm Ngôi Lời ban sự sống xưa Chúa đã mặc khải cho thánh Gio-

an tông đồ. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn 

của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Gio-an tông đồ để người 

rao giảng cho chúng con về Ngôi Lời nhập thể. Xin cho Ngôi Lời ở 

mãi trong tâm hồn chúng con nhờ thánh lễ chúng con cử hành. 

Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 28 THÁNG MƯỜI HAI 

CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO 

Ca nhập lễ 

Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Chúa Kitô. Nay được theo 

Người là Chiên Con tinh tuyền, miệng chẳng ngớt tung hô: “Lạy 

Chúa, vinh danh Chúa”. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, các thánh Anh Hài đã không dùng lời nói, nhưng 

dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng danh Chúa. Xin cho 

chúng con biết lấy cả cuộc đời để minh chứng niềm tin như chúng 

con vẫn tuyên xưng ngoài miệng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, nhưng Chúa đã muốn 

cho những em nhỏ tuy chưa biết Chúa là ai cũng được nên thánh. 

Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hoá của lễ chúng con dâng. 

Xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ trong trắng. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Các thánh Anh Hài đã được chuộc về từ giữa lòng nhân loại, để 

làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. Con Chiên đi 

đâu, các ngài cũng đi theo đó. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, các thánh Anh Hài chưa biết dùng lời nói để tuyên 

xưng đức tin, nhưng đã được Chúa ban tặng vinh quang nhờ Con 

Chúa giáng sinh làm người. Trong ngày Hội Thánh tưởng niệm các 

vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo, xin cho tiệc thánh chúng con vừa 

chia sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh dồi dào để chúng con can 

đảm làm chứng Chúa cho anh em. Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 29 THÁNG 12 

(Ngày thứ 5 trong tuần Bát Nhật GS) 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người  thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, mắt phàm không thấy, Chúa đã sai 

Ðức Kitô là ánh sáng thật đến trần gian hầu đẩy lui bóng tối đang 

che phủ. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con và 

chúng con sẽ đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một 

ra đời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Không đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện 

cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón 

nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông từ chốn cao vời 

viếng thăm ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: 

ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng 

con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 30 THÁNG 12 

(Ngày thứ 6 trong tuần Bát Nhật GS) 

Ca nhập lễ 

Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và khi đêm tối đã về 

khuya, thị lạy Chúa, từ ngai vàng thiên quốc, Lời toàn năng của 

Ngài đến trần gian. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì công ơn Con Một Chúa là Ðức 

Giêsu Kitô, vừa sinh xuống giữa lòng nhân loại, xin Chúa thương 

giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu 

xin... 

Không đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con 

dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những 

hồng ân cao cả chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được 

hết ơn này đến ơn khác. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, khi cho chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, 

Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu 

này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa 

ban tặng giúp chúng con sẵn sàng lãnh nhận những hồng ân khác 

nữa. Chúng con cầu xin... 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 31 THÁNG 12 

Ca nhập lễ 

Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho 

nhân loại, Người mang quyền bính ở trên vai, danh hiệu Người là 

Cố vấn kỳ tài. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô Con Một Chúa 

giáng sinh đã khởi sự và hoàn thành việc thờ phượng Chúa. Xin 

thương kể chúng con làm của riêng Người là Ðấng mang trong bản 

thân mình ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Không đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết 

nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. 

Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và 

ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con 

nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người 

mà chúng ta được sống. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong suốt cuộc lữ hành dưới thế, cộng đoàn dân 

thánh Chúa đây cần được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào, xin rộng tay 

ban phát hôm nay và mãi mãi; để khi được những của cải đời tạm 

này trợ giúp, chúng con càng tin tưởng tìm kiếm những phúc lộc 

vĩnh cửu. Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

NGÀY 1 THÁNG 1 

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

Ca nhập lễ 

Xin kính chào Thánh mẫu, đã sinh hạ Quân Vương, Đâng điều 

khiển vũ trụ, muôn thuở tới muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ 

Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại, kho tàng ơn cứu độ 

muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp 

cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh 

nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng 

con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều 

bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới 

mức thập toàn. Ngày hôm nay, mừng lễ Ðức Maria Thiên Chúa 

Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con 

đã khai mào, xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy 

hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Đức Mẹ I. 

Ca hiệp lễ 

Vì Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và 

như vậy mãi đến muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời và hãnh 

diện tuyên xưng Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thánh Tử Giêsu và là 

Mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới 

phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT II SAU LỄ GIÁNG SINH 

Những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật từ ngày 2-8 tháng 

giêng, thì thường cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào Chúa nhật 

này. 

Ca nhập lễ 

Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và khi đêm tối đã về 

khuya, thị lạy Chúa, từ ngai vàng thiên quốc, Lời toàn năng của 

Ngài đến trần gian. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là ánh sáng soi 

đường cho những người tin, xin toả ánh vinh quang Chúa trên khắp 

cả hoàn cầu là làm cho muôn nước muôn dân tin nhận Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã giáng trần, xin thánh hoá của 

lễ chúng con cùng dâng tiến. Chính Người chỉ đường chân lý cho 

chúng con và hứa ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước 

Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Tất cả những ai đón tiếp Ngôi Lời, thì Người cho họ quyền trở 

nên Con Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con khiêm tốn nài 

xin Chúa dùng thần lực của bí tích Thánh Thể, giúp chúng con chừa 

tính mê tật xấu. Xin Chúa cũng dùng thần lực này thực hiện những 

ước nguyện chính đáng của chúng con. Chúng con cầu xin... 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

LỄ CHÚA HIỂN LINH 

(Chúa nhật từ 2 đến 8 tháng Giêng) 

Ca nhập lễ 

Này Chúa Tể càn khôn ngự đến, tay nắm trọn vương quyền, thế 

lực và vinh quang. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc 

khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã 

nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương 

đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con 

cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng: đây 

không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu 

tượng trưng cho Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã tự hiến tế và trở thành 

lương thực nuôi dưỡng chúng con. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở Phương 

Đông, và chúng tôi mang của lễ đến bái thờ Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh 

Thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi 

mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích 

này với niềm tin sâu sắc là lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

(Chúa Nhật sau ngày 6 tháng Giêng) 

Ca nhập lễ 

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và 

Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có 

tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của ta, Người làm 

cho lòng ta vui thỏa”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Kitô chịu phép 

rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa 

đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là 

đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền 

vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con 

Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt 

chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và 

trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải Ðức Kitô Con yêu dấu, 

đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này: cúi xin 

Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của 

Người là chính Ðấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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KINH TIỀN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa đã dùng 

những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới: Nhờ tiếng Chúa 

từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng Ngôi Lời của Chúa ở giữa 

loài người; và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện 

xuống, chúng con nhận biết Ðức Kitô là Tôi Trung của Chúa, được 

xức dầu hoan lạc và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho kẻ khó 

nghèo.  

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh ! Thánh ! Thánh! 

Ca hiệp lễ 

Đây là Đấng mà ông Gioan đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm 

chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no 

lòng thoả dạ. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo 

lời Con Một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang 

danh là con cái Chúa mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo 

làm con. Chúng con cầu xin... 

Năm nào lễ Hiển Linh trùng vào Chúa Nhật 07 hay 08 tháng Giêng, 

thì lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa sẽ dời vào ngày thứ hai liền sau đó 

(Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự: Sắc lệnh và việc cử hành lễ Chúa Giê-

su Chịu Phép Rửa. 07.10.19778, Notitiae số 136, tháng 11. 1977, tr 477). 
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CÁC NGÀY TRONG TUẦN THUỘC MÙA GIÁNG SINH 

THỨ HAI 

Ca nhập lễ 

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến 

mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống 

khắp cõi trần. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không 

hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Ðức Giêsu cũng là 

Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm 

trong lòng Trinh Mẫu Maria. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác 

hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm 

hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ sức vượt qua cuộc đời tối 

tăm này, và đạt tới quê trời vĩnh cửu. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện 

cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón 

nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. 

Chúng con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta đã nhìn thấy vinh qung của Ngôi Lời nhập thể, vinh 

quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và 

chân lý. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: 

ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng 

con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Đức Chúa là 

Thượng Đế, Người chiếu tỏa ánh sáng trên chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ðức Kitô con Một Chúa chẳng 

hề mang vết tội khi giáng trần sinh làm Con Ðức Trinh Nữ Maria. 

Nay Người đã đổi mới chúng con, xin cho chúng con dứt bỏ mọi vết 

tích của con người cũ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con 

Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt 

chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và 

trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con 

dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những 

hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng 

con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa rất mực yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con 

mình đến, mang xác phàm giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa 

đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh 

hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng 

giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng 

con cầu xin... 
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THỨ TƯ 

Ca nhập lễ 

Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đàm người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng 

bứng lên chiếu rọi. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho 

biết Ðấng cứu độ trần gian nay đã tới. Chúng con nài xin Chúa cho 

ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa là Mặt Trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế 

giới được hưởng thái bình, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đã 

đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Chúa Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm 

hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa đã làm cho chúng con 

biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. 

Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo; và 

ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con 

nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Ngôi lời là sự sống, vẫn hướng về Chúa Cha, nay đã xuất hiện 

cho chúng ta được thấy. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin 

rộng lượng ban phát, hôm nay và mãi mãi, nhờ đó, khi được hưởng 

những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng kiếm tìm 

những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin... 
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THỨ NĂM 

Ca nhập lễ 

Lúc khởi đầu và từ trước muôn thuở, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa. Người đã khứng sinh ra làm Đấng cứu độ loài người. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Con Chúa giáng trần là khởi 

điểm kỳ diệu cho công trình cứu chuộc dân Chúa; xin cho chúng 

con được tin cậy vững vàng, để nhờ Con Một Chúa hướng dẫn, 

chúng con đạt tới phúc vinh hiển Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, khi Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, 

người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin 

cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Ðức Kitô, 

Ðấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng 

con đạt tới cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện 

cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón 

nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. 

Chúng con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước 

gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con 

trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU 

Ca nhập lễ 

Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là 

Chúa từ bi, nhân hậu và công chính. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, xin giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí người tín hữu, 

và thiêu đốt lòng họ bừng cháy lửa mến yêu. Như thế, họ chẳng còn 

do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Ðấng Cứu Tinh, và sẽ chân thành 

phục vụ Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã lấy điềm sao mặc khải mầu 

nhiệm Ðấng Cứu Thế giáng sinh. Xin cho ánh hào quang Sinh Nhật 

giãi sáng vào tâm trí chúng con, để chúng con ngày càng hiểu biết 

mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con 

dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những 

hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng 

con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 

Ca hiệp lễ 

Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: 

Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người mà chúng 

ta được sống. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa 

đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh 

hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng 

giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. chúng 

con cầu xin... 
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THỨ BẢY 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do một người phụ nữ sinh ra, 

để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 

Lời nguyện nhập lễ (Trước lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã thương chiếu 

giãi một luồng sáng mới cho trần gian được nhận biết Chúa khi Con 

Một Chúa sinh vào đời. Vì Người đã chia sẻ kiếp sống phàm nhân 

mà trở thành Con của Ðức Trinh Nữ, xin Chúa cũng cho chúng con 

được cùng sống với Người trong Nước Trời vinh phúc. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ (Sau lễ Chúa hiển Linh) 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng 

con thành thụ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu 

nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng 

con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết 

nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. 

Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo: và 

ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con 

nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin... 

Trước lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Giáng Sinh. 

Sau lễ Hiển Linh: Kinh tiền tụng Hiển Linh. 
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Ca hiệp lễ 

Từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được 

hết ơn này đến ơn khác. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin 

rộng lượng ban phát hôm nay và mãi mãi, nhờ đó, khi được hưởng 

dùng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng tìm kiếm 

những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ LỄ TRO 

Ca nhập lễ 

Lạy chúa, Chúa một niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ 

vật nào Chúa đã dựng nên. Tội lỗi loài người Chúa nhắm mắt làm 

ngơ, để chúng con ăn năn hối cải. Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ, vì 

Ngài là Thiên Chúa, là Chúa của chúng con. 

Bỏ nghi thức sám hối, thay thế vào đó sẽ có nghi thức xức tro. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình, 

để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng 

con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến 

thắng ác thần. Chúng con cầu xin... 

Tiếp đến là các bài đọc. 

Làm phép và xức tro 

Sau bài giảng, chủ tế đứng chắp tay nói; 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan thánh 

Chúa, và khiêm tốn xin Người giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ 

sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. 

Thinh lặng cầu nguyện giây lát, chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn, và thứ tha cho kẻ 

biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và rộng tay giáng 

phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy tro này, để chúng con 

kiên trì giữ bốn mươi ngay chay thánh, và nhờ đó được nên tinh 

tuyền, xứng đáng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Ki-tô, 

Con Một Chúa, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng 

muốn họ sám hối ăn năn. Xin dủ thương nghe lời chúng con cầu 

nguyện và thánh † hoá nắm tro mà chúng con sẽ xức lên đầu để tỏ  
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dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp 

chúng con hằng cố gắng giữ Mùa Chay thánh này để được Chúa thứ 

tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh Con Chúa 

Phục Sinh, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Chủ tế thinh lặng rảy nước thánh, rồi xức tro cho từng người có mặt 

và nói: 

Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng 

Hoặc: Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. 

Trong khi đó hát tiền xướng. 

Chúng ta hãy thay đổi đời sống, xức tro và ăn chay hãm mình, 

khóc than vì tội lỗi đã phạm. Hãy khẩn cầu Thiên Chúa chúng ta, vì 

Người rất từ bi nhân hậu, sắn sàng tha thứ mọi tội khiên. 

Xức tro xong, chủ tế rửa tay và kết thúc bằng lời nguyện cho mọi 

người, tức lời nguyện các tín hữu. Không đọc kinh tin kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con long trong dâng lên Chúa lễ tế đầu Mùa 

Chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối 

cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê 

tật xấu. Nhờ đó, chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sắng 

thông phần cuộc khổ nạn của Ðức Ki-tô, Ðấng hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
Kinh tiền tụng Mùa Chay III hoặc IV. 

Ca hiệp lễ 

Ai nhẩm đi nhẩm lại lề luật Chúa đêm ngày, cứ đúng mùa là trổ 

sinh hoa quả. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chớ gì Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con 

vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp 

lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. 

Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ 

Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã nghe tiếng tôi, cứu tôi 

khỏi bọn người xông đánh. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, 

Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao 

giờ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết việc 

phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ; để mọi công việc 

của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trên bàn 

thờ Chúa. Ước chi của lễ này giúp chúng con được ơn tha tội và biết 

làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, dổi 

mới tinh thần cho con nên cương nghị. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Thánh 

Thể là hồng ân từ trời ban xuống. Xin cho hồng ân này hằng đem lại 

ơn tha thứ và cứu độ cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù 

trì nâng đỡ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã bước vào mùa chay, cúi xin Chúa nhân 

từ ban ơn trợ lực, để chúng con đem tất cả lòng thành thực thi việc 

hãm mình ép xác. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa. Xin cho của lễ chúng con dâng trong mùa chay 

thánh này giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa và hy sinh 

hãm mình cách quảng đại hơn. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được thông phần 

vào bí tích Thánh Thể, xin Chúa cũng thanh tẩy chúng con cho sạch 

tội lỗi, và giúp chúng con biết dùng Mùa Chay này để ăn năn trở lại 

cùng Chúa. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BẢY SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đáp lại lời con, vì lòng Ngài từ bi nhân hậu. Xin 

mở lượng hải hà, mà đới thương nhìn đến. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa hằng hữu và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến 

chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, và giơ tay thần lực mà 

che chở phù trì. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để 

tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và dùng 

của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên 

những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi muốn lòng nhân, chứ không cần lễ tế, vì tôi đến 

không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người 

tội lỗi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể là lương thực bởi 

trời để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích chúng con đã lãnh 

nhận trên đường dương thế, giúp chúng con đạt tới quê trời. Chúng 

con cầu xin... 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta giải cứu và ban nhiều 

vinh dự, cho sống lâu phúc lộc đầy tràn. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con 

bốn mươi ngày chay thánh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin 

giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, để học biết Ðức Ki-

tô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu 

độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất 

với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng 

con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp 

lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 
 

KINH TIỀN TỤNG I MÙA CHAY 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng 

con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Khi nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người đã nêu gương chay 

tịnh, và khi phá vỡ mưu chước của con rắn xưa, Người dạy chúng 

con thắng mọi cơn cám dỗ: để khi cử hành mầu nhiệm Vượt Qua 

với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ Vượt Qua muôn 

đời. Vì thế, hiệp với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa, mà tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Hoặc: 

Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng 

con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức 

mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Ðức 

Ki-tô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương 

thực hằng ngày. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, mắt chúng ta 

cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người 

đoái thương. Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ, xin giúp chúng con cải quá tự tân 

mà trở về với Chúa. Ước gì chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, để 

Mùa Chay thánh này đem lại nhiều ơn ích cho chúng con. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con đang thành 

kính dâng lên. Ước chi của lễ này, nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác 

động, thánh hóa cả cuộc đời chúng con và đem lại cho chúng con 

hồng ân tha thứ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi bảo thật anh em: điều gì anh em làm cho một 

trong những người anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã 

làm cho chính tôi vậy. Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc, hãy đến 

thừa hưởng gia nghiệp, là vương quốc đã dành sẵn cho anh em, 

ngay từ thuở tạo thành trời đất”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Xin cho 

chúng con được nghiệm thấy ơn Chúa luôn nâng đỡ xác hồn, để một 

ngày kia, khi xác hồn cùng được cứu độ, chúng con hưởng trọn 

phần vinh phúc Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài là chốn chúng con ẩn mình. 

Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, này chúng con thuộc đại gia đình của Chúa, xin dủ 

thương đoái nhìn và giúp chúng con hằng chế ngự thân xác, để tinh 

thần được phấn khởi và thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, chúng con 

dâng bánh rượu chính Chúa đã rộng ban làm lương thực hằng ngày; 

xin vui lòng chấp nhận và biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu nguyện Chúa 

đáp lời; lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương 

xót nghe lời con cầu khẩn. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào mầu 

nhiệm thánh này xin dạy chúng con biết chế ngự những đam mê và 

dục vọng trần thế mà để tâm lo tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu 

xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa Ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, này dân Chúa đang hy sinh hãm mình để tỏ lòng 

thiết tha phụng sự Chúa; Xin ghé mắt nhân từ nhìn xem và giúp 

chúng con thực thi bác ái, hầu cho tâm hồn được đổi mới hoàn toàn. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con của lễ này để hiến thánh 

dành riêng cho Chúa. Chúng con dâng lên và xin Chúa biến đổi 

thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, những ai trông cậy Chúa, ước chi họ đều được hỷ 

hoan, và reo vui mãi tới muôn đời, vì có Chúa luôn ở với họ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, Chúa lấy lời hằng sống và bí 

tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Ước gì những tặng phẩm 

cao quý ấy đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con kêu khấn, hiểu thấu điều 

con thầm thĩ nguyện xin. Lạy Đức Vúa là Thiên Chúa con thờ, xin 

Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn để lòng suy nghĩ những điều 

hay lẽ phải mà mau mắn đem ra thực hành. Lại bởi vì chúng con 

không thể nào tồn tại nếu không có Chúa phù hộ chở che, xin giúp 

chúng con hằng biết thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa rất nhân từ, đây là lời cầu khẩn cùng với của lễ chúng 

con kính dâng lên, xin Chúa vui nhận và hướng lòng chúng con 

quay về với Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Ai xin thì được, ai tìm thì thấy. Ai gõ cửa sẽ mở ra cho. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ, Chúa dùng bí tích 

Thánh Thể làm cho chúng con đứng dậy hiên ngang. Xin cho bí tích 

này nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo, xin Chúa 

thấy cho cảnh lầm than cùng khốn, và tha thứ hết mọi tội con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nguyện xin cho các tín hữu Chúa biết nhiệt thành 

chuẩn bị lễ Vượt Qua; ước gì khi chúng con tình nguyện sống khắc 

khổ lại càng được ơn thánh dồi dào. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa rất nhân từ, xin vui lòng chấp nhận hiến lễ chúng con 

dâng, hiến lễ do tình thương Chúa thiết lập, để chúng con được giao 

hoà với Chúa và hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: “Ta thề rằng: Ta không muốn tội nhân phải chết, 

nhưng muốn nó trở lại và được sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh; xin 

đổi mới chúng con tận đáy lòng: là giúp chúng con thanh tẩy mọi 

vết nhơ con người cũ để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. 

Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý 

Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng con, xin cho lòng 

chúng con quay về với Chúa, để khi hằng tìm Chúa như việc quan 

hệ nhất trong đời, và lấy tình bác ái phục vụ anh em, chúng con 

hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này chuẩn bị chúng con nên xứng 

đáng để lãnh ơn tái tạo mà chính thánh lễ này đem lại cho chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời, là Đấng hoàn thiện”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thấm nhuần lời hằng 

sống và bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Nước Trời: xin Chúa 

thương phù trợ và nâng đỡ chúng con luôn mãi. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: “Hãy tìm kiếm Thánh 

Nhan”. Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh hhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn 

mặt. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu 

của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, 

nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy 

vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn 

tha tội và thánh hoá, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín 

hữu được xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin... 
 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

KINH TIỀN TỤNG II MÙA CHAY 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi 

thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông. Nhờ lề 

luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng; 

phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh.  

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh... 

Ca hiệp lễ 

Đây là Con yêu dấu của ta, Ta hết lòng quý mến. hãy vâng nghe 

lời Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và 

Máu Thánh Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm mầu cao cả. Chúng con xin 

chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc 

trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin giải thoát và xót thương con. Trên mặt đất bằng, 

chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân xác để chữa trị 

tâm hồn, xin giúp chúng con hằng tránh xa tội lỗi và đáp ứng những 

đòi hỏi của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cử hành mầu nhiệm 

thánh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giải thoát chúng con 

khỏi cạm bẫy thế gian. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy có lòng từ bi, như Cha anh em là Đấng 

từ bi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc Thánh Thể, xin Chúa thương 

rửa sạch tội lỗi chúng con và cho chúng con được chung hưởng 

niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Xin Chúa tỏa ánh sáng cho mắt con rạng ngời, để con khỏi ngủ 

giấc ngàn thu, để kẻ thù con không thể nói: “Ta đã thắng nó rồi”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh; Chúa biết rõ 

chúng con thân phận yếu hèn sẽ xa ngã nếu Chúa không nâng đỡ 

chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và 

đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho lễ tế này thánh hoá chúng con, chữa chúng 

con khỏi những đam mê thế tục, để lòng chúng con biết khao khát 

những ân phúc bởi trời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương bồi dưỡng chúng con trong tiệc 

thánh này. Xin giúp chúng con ngày càng sống thánh thiện và luôn 

tin tưởng vào lòng Chúa khoan dung. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ, lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa luôn hăng say 

thực hành những điều hay lẽ phải. Xin đừng để chúng con phải thiếu 

thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời 

sau. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ 

cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này, chúng con được giải thoát khỏi 

vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc 

muôn người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa ban bí tích Thánh Thể cho chúng con: xin cho 

bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu độ như lòng chúng con 

hằng mong ước. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin dò xét lòng con để biết rõ, xin Ngài xem con có 

lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm 

cho con người tội lỗi trở nên tinh tuyền. Xin làm cho chúng con 

hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con 

luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ này thánh hoá việc ăn chay hãm 

mình của chúng con, để khi thân xác chúng con tập sống khắc khổ, 

tâm hồn chúng con được đổi mới. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp 

Chúa Trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nghiệm thấy thần lực của bí 

tích này tác động mạnh mẽ trên chúng con, và hiệu quả tồn tại mãi 

trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục 

bao giờ. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn 

chính là Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết thành tâm 

sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này, để tâm hồn được trở nên 

trong sạch và đổi mới mà đón mừmg đại lễ Vượt Qua. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, xin dọn lòng chúng con cử hành lễ tế này 

cho phải đạo, và giúp chúng con lấy đức tin kèm theo việc làm để 

sống mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến 

hy sinh, làm của lễ đền tội cho chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức 

Ki-tô là bảo chứng ơn cứu độ muôn đời. Xin giúp chúng con vững 

bước trên con đường đi tới Chúa, để mai ngày được hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn 

chúng con, để ngay khi còn ở dưới thế, chúng con được hưởng phúc 

lộc trên trời. Xin hướng dẫn chúng con trong cuộc đời hiện tại, và 

đưa về nơi Chúa ngự rạng ngời ánh vinh quang. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ này đem lại cho chúng con sức toàn 

năng của ơn cứu chuộc: kéo chúng con ra khỏi vòng say đắm và dẫn 

đến phúc lộc trên trời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể; xin cho 

bí tích này thấm nhập vào tâm hồn chúng con và làm cho chúng con 

ngày thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Chúa nhật này, nơi nào có cử hành nghi thức khảo hạch, sửa soạn 

cho những người lớn lãnh nhận bí tích thánh tẩy, có thể đọc những lời 

nguyện của lễ khảo hạch và những lời chuyển cầu riêng. 

Ca nhập lễ 

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân 

tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân 

này bơ vơ cùng khổ. 

Hoặc: 

Chúa phán: “Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi, Ta sẽ tập 

trung các ngươi lại từ khắp mọi nơi trên mặt đất. Trên các ngươi, Ta 

sẽ rảy nước trong ngần, và mọi vết nhơ của các ngươi sẽ được tẩy 

sạch, Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi”. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy 

chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm 

mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. 

Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối 

ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. 

Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con 

đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho 

anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG III MÙA CHAY 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri, thì đọc kinh tiền 

tụng sau đây:  

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Khi người phụ nữ xứ Sa-ma-ri cho nước uống, Người đã ban 

cho bà đức tin. Vì Người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh, nên 

đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Chúa.  

Vì thế, chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ, và hợp với các 

thiên thần, các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Chúa, 

và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Các năm B, C: đọc kinh tiền tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác thì đọc: 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được 

nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết 

đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí 

tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Linh hồn con khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên 

đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa 

trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin hằng thương thanh tẩy và giữ gìn Hội Thánh; vì 

nếu Chúa không hướng dẫn chỉ huy, Hội Thánh không thể nào đứng 

vững. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này lên Chúa để tỏ 

lòng thần phục suy tôn; xin Chúa biến đổi thành bí tích cứu độ cho 

chúng con hưởng nhờ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cùng nhau tham dự tiệc thánh này; 

xin Chúa thương thanh tẩy mọi người chúng con và làm cho chúng 

con nên một trong Chúa. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, 

dưới bóng Ngài, xin thương che chở. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin hằng giáng phúc cho chúng con, và không ngừng 

ban ơn che chở, để chúng con được luôn trung thành phụng sự 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ cứu độ này thanh tẩy chúng con sạch 

muôn vàn tội lỗi, để chúng con đáng được Chúa xót thương. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi 

thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự mầu nhiệm thánh; xin cho 

chúng con được sự sống dồi dào, ơn tha thứ trọn vẹn và nguồn trợ 

lực linh thiêng của Chúa. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ 

để sự gian tà chế ngự được con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng mùa chay thánh để rèn luyện chúng con 

và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết 

độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm 

nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu nguyện và lễ vật của 

cộng đoàn dân Chúa. Vì thánh lễ chúng con đang cử hành, xin Chúa 

giữ gìn chúng con khỏi mọi điều ác hại. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước 

Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bánh bởi trời chúng con vừa được ăn nơi bàn 

tiệc thánh xóa bỏ mọi lỗi lầm của chúng con, và làm cho chúng con 

đáng hưởng phúc trường sinh Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Ta là Đấng cứu độ dân Ta, khi họ kêu cầu Ta trong cảnh ngặt 

nghèo, Ta sẽ nhận lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa uy linh cao cả. Nay đã gần đại lễ vượt qua, cúi xin 

Chúa cho lòng chúng con thêm sốt sắng nhiệt thành để đón mừng 

mầu nhiệm cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi khuynh hướng xấu 

để của lễ chúng con dâng đáng được Chúa ưng nhận. Chúa đã hứa 

cho chúng con hạnh phúc thật đời đời, xin đừng để những thú vui 

giả trá mê hoặc lòng chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn: Ước mong sao con hằng vững bước, theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi 

dưỡng chúng con; nhờ hiệu lực của bí tích này, xin làm cho cuộc 

đời chúng con được hoàn toàn đổi mới. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài, vì Ngài thật cao 

cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên 

Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng 

con; để chúng con hằng biết chế ngự những đam mê trần tục và 

trung thành tuân giữ Lời Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng. Xin Chúa thương 

nhìn đến và làm cho của lễ này đáng được Chúa ưng nhận để trở 

thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính 

mình, thì hơn là dâng mọi hy lễ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa kết hợp với Ðức Ki-tô trong bí tích 

Thánh Thể. Xin Chúa dùng Thần Khí của Người mà đổi mới chúng 

con, để hồn xác chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu 

xin... 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của 

Người, Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, này chúng con vui mừng cử hành phụng vụ Mùa 

Chay thánh. Xin cho chúng con được thấm nhuần mầu nhiệm Vượt 

Qua, để tận hưởng ơn Chúa cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con 

để chúng con xứng đáng cử hành lễ tế cực trọng này; xin giúp chúng 

con đem tất cả lòng sùng mộ để dâng lễ tế này lên trước tôn nhan 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Người thu thuế đứng đằng xa, đấm ngực cầu nguyện rằng: “Lạy 

Thiên Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con cùng”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa không ngừng rộng tay 

ban phát bánh bởi trời cho chúng con; xin cho chúng con biết hết 

lòng quý trọng của ăn thánh này, và năng lãnh nhận với tất cả niềm 

tin. Chúng con cầu xin... 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Chúa nhật này, nơi nào có cử hành nghi thức khảo hạch, sửa soạn 

cho những người lớn lãnh nhận bí tích thánh tẩy, có thể đọc những lời 

nguyện của lễ khảo hạch và những lời chuyển cầu riêng. 

Ca nhập lễ 

Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những 

ai hằng mến yêu thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hơn hở reo 

mừng, và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chưa chan. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một giáng trần để thực hiện công 

trình kỳ diệu là cho loài người được hoà giải với Chúa. Xin ban cho 

toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm 

hở đón mừng lễ Vượt Qua sắp tới. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của 

lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ 

giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho 

cả trần gian. Chúng con cầu xin... 
 

KINH TIỀN TỤNG IV MÙA CHAY 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ khi mới sinh, thì đọc Kinh 

Tiền Tụng sau đây: 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần 

bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại 

đời sống mới, Người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền,  
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và nâng lên hàng nghĩa tử của Chúa.  

Vì thế, mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Chúa và hát bài ca 

mới. Cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Chúa, và 

không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Các năm B, C đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: Tôi đi, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Tin Mừng về người con hoang đàng, thì đọc: 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đx chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác, thì đọc: 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để họ 

cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra 

trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con 

được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng 

những điều đẹp lòng Chúa, và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày 

một hơn. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, 

con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ 

diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho 

Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó, để không ngừng tiến 

triển, và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện 

tại. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng 

con sức sống mới, để chúng con cởi bỏ con người cũ, và luôn tiến 

bước theo tinh thần Phúc Âm. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: “Thần khí của ta, Ta sẽ đặt vào tận đáy lòng các 

ngươi, giúp các ngươi bước đi vững vàng theo thánh chỉ, tuân giữ 

và thi hành những quyết định của Ta”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận canh tân và 

thánh hoá cuộc đời chúng con, để chúng con đáng được hưởng gia 

nghiệp Nước Trời. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Hỡi những người đang khát, hãy đến lấy nước 

nguồn, cả những ai không tiền không bạc, cứ đến đây mà uống vui 

vẻ”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin 

giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng; nhờ 

đó chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua, và loan 

báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng tiến, và cũng là 

lương thực chính Chúa thương ban, để nuôi dưỡng chúng con khi 

còn ở đời này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên 

bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng 

cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước 

trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh nhận làm cho tâm 

hồn chúng con được thanh tẩy và đổi mới, khiến cho cả thân xác 

phải chết của chúng con cũng có ngày được phục sinh vinh hiển. 

Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây 

giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung 

thành ban ơn cứu độ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính, và bao 

dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, 

xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ 

con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn 

cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân bởi trời là thần 

dược chữa lành tín hữu; xin đừng để cho hồng ân này lại trở nên án 

phạt chúng con. Chúng con cầu xin... 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ, hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết hy sinh hãm 

mình, để tránh xa tội lỗi đồng thời biết thi hành bác ái, để thánh hoá 

xác hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ điều răn Chúa và 

trở nên người mới hầu xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin 

yếu hèn của chúng con, giúp chúng con vững bước trên con đường 

công chính. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm hồn 

chúng lề luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ 

là dân riêng của Ta”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời; xin 

giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để từ đây không còn bị lương 

tâm cắn rứt, chúng con vui mừng hưởng ân huệ dồi dào Chúa ban. 

Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng 

Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, 

lắng tai nghe lời con thưa gửi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích kỳ diệu nâng đỡ chúng con là 

những kẻ yếu hèn. Xin cho chúng con được vui mừng nhận lãnh 

những hiệu quả dồi dào của bí tích ấy và quyết tâm đổi mới cuộc 

đời để biểu dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ thần lực lễ tế chúng con dâng, xin giải thoát 

chúng con khỏi vòng tội lỗi, và thanh tẩy chúng con, cho chúng con 

ngày thêm trong trắng, để xứng đáng mừng mầu nhiệm Vượt Qua là 

căn nguyên của lễ tế này. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Trong Đức Kitô, nhờ máu Người đổ ra, chúng ta được cứu 

chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, thánh lễ chúng con vừa cử hành chứng tỏ rằng: 

chúng con đã từ Cựu Ước bước qua Tân Ước. Xin giúp chúng con 

biết cởi bỏ con người cũ, và mặc lấy con người mới là Ðức Ki-tô, để 

sống cuộc đời công chính và thánh thiện. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Sóng tử thần dồn dập quanh tôi, màng lưới âm ty bủa vây tứ 

phía. Lúc ngặt nghèo tôi kêu càu Chúa, từ thánh điện, Chúa đã nghe 

tiếng tôi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, xin hướng lòng chúng con về cùng 

Chúa. Vì nếu không có Chúa phù trì, chúng con không thể làm chi 

đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ giao hoà này, và xin lấy tình 

thương mãnh liệt uốn nắn lòng chai đá của chúng con, để chúng con 

luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta đã được cứu chuộc, nhờ bửu huyết của Đức Kitô, là 

Con Chiên vẹn toàn vô tì tích. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận thanh tẩy 

chúng con cả xác hồn, và tác động mạnh mẽ trong chúng con, để 

chúng con nên trọn lành và sống sao cho đẹp ý Chúa. Chúng con 

cầu xin... 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Chúa nhật này, nơi nào có cử hành nghi thức khảo hạch, sửa soạn 

cho những người lớn lãnh nhận bí tích thánh tẩy, có thể đọc những lời 

nguyện của lễ khảo hạch và những lời chuyển cầu riêng. 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại 

phường bất nghĩa; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, 

chính ngài là Thiên Chúa bảo vệ con. 

Không đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến 

thân chịu khổ hình; xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi 

gương Người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là 

con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin; giờ đây, xin cũng 

thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy 

tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin... 
 

KINH TIỀN TỤNG V MÙA CHAY 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô sống lại, thì đọc Kinh Tiền 

Tụng sau đây: 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  
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Là người thật, Ðức Ki-tô đã khóc La-da-rô, bạn hữu Người; là 

Thiên Chúa hằng sống, Người đã truyền cho La-da-rô sống lại ra 

khỏi mồ. Ngày nay, cũng vì thương xót nhân loại, Người đã đưa 

chúng con vào đời sống mới nhờ các bí tích nhiệm mầu.  

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước 

thánh nhan Chúa, thờ lạy Chúa uy linh cao cả. Xin cho chúng con 

được đồng thanh với các ngài, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Các năm B,C, thì đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô thì lấy: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 

không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc 

kết hợp với Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, xin cho chúng con 

được trở nên những chi thể sống động của Người. Người hằng sống 

và hiển trị muôn đời. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con cùng, vì người ta giày xéo 

thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con sắp cử hành mầu nhiệm lễ tế; xin cho 

chúng con được hân hoan dâng lên Chúa một tâm hồn thanh sạch, là 

kết quả của việc chúng con hy sinh hãm mình. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con sắp cử hành mầu nhiệm lễ tế; xin cho 

chúng con được hân hoan dâng lên Chúa một tâm hồn thanh sạch, là 

kết quả của việc chúng con hy sinh hãm mình. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian. Ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng 

con; ước chi bí tích này giúp chúng con chừa mọi tính hư nết xấu và 

ngày ngày theo chân Ðức Ki-tô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy 

cậy trông vào Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung thành thực hiện ý 

Chúa, để nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới hôm nay được phát triển 

không ngừng và thêm phần thánh thiện. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hoà này; xin 

Chúa thương chấp nhận để tha thứ tội lỗi chúng con, và uốn nắn 

lòng dạ bất nhất của chúng con từ nay hướng về Chúa. Chúng con 

cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ 

kéo ọi người lên với tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con năng tham dự bàn tiệc Nước 

Trời, để chúng con ngày càng gần gũi Chúa là phúc lộc duy nhất và 

chân thật của chúng con. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù, cho thắng cả đối 

phương, cứu khỏi người tàn bạo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chính Chúa đã làm cho chúng con 

biết ăn năn hối cải, quyết tâm phụng sự Chúa; xin hằng thương soi 

sáng tâm hồn chúng con và nhận lời chúng con khẩn nguyện. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh và rượu này, để 

chúng con dùng làm của lễ tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui 

lòng chấp nhận, và biến đổi thành linh dược chữa lành chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Chúa đã đưa chúng ta vào Nước Con yêu dấu của Chúa. Trong 

người Con ấy, và nhờ máu Người đổ ra, ta được ơn cứu chuộc, được 

thứ tha tội lỗi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức 

Ki-tô; xin cho của ăn này nên thần dược chữa chúng con khỏi mọi 

nết xấu, và gìn giữ chúng con luôn vững mạnh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Đức Kitô là trung gian của giáo ước mới; Người đã chết để đem 

lại cho những ai được kêu gọi, quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh 

cửu, Thiên Chúa đã hứa ban. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa rất từ bi, này chúng con hết lòng trông cậy vào Chúa; 

xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và luôn che chở giữ gìn chúng 

con, để từ đây thoát vòng tội lỗi, chúng con bền tâm sống cuộc đời 

thánh thiện và đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ tế chúng con dâng. Ước chi lễ tế này 

vừa giúp chúng con cải tà quy chính, vừa đem lại cho thế giới ơn 

cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng đã trao 

nộp vì chúng ta hết thảy: Một khi đã ban Người Con đó, Thiên Chúa 

rộng ban tất cả cho chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc 

Thánh Thể; ước chi thần lương này, sau khi nuôi dưỡng chúng con 

trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo. Xin 

giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. Lạy Chúa, 

xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi; 

cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha và ban ơn giải thoát để chúng con 

được hưởng sự tự do đích thực. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con, để chúng con đáng phụng sự 

Chúa tại bàn thờ này, và được hưởng ơn cứu độ nhờ năng tham dự 

thánh lễ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Giêsu đã mang vào thân thể, 

mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta 

sống cuộc đời công chính; nhờ Người mang thương tích, chúng ta 

được chữa lành. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, ước chi Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con 

vừa rước lấy, luôn bảo vệ chúng con mỗi ngày, và gìn giữ chúng 

con khỏi muôn điều ác hại. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mằng chửi khinh 

thường; Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin đừng 

đứng xa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, 

nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng chúng con những 

ân sủng dồi dào. Xin đoái nhìn và che chở toàn thể con cái Chúa, 

đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh 

tẩy. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa dùng bí tích thánh tẩy làm cho 

những người tuyên xưng danh Chúa được tái sinh; này chúng con là 

con cái trong nhà, chúng con tin tưởng cầu xin và dâng lễ: cúi xin 

Chúa vui lòng chấp nhận để tha thứ tội lỗi chúng con, và cho chúng 

con được như lòng hằng mong ước. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô đã bị trao nộp, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản 

mát khắp nơi về một mối. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy Mình và Máu 

Ðức Ki-tô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin 

Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. 

Người hằng sống và hiện trị muôn đời. 
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TUẦN THÁNH 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHÚA VÀO GIE-RU-SA-LEM 
 

Hình thức thứ nhất: Rước kiệu 

(5) Linh mục chào giáo dân như thường lệ; nói ít lời với giáo dân 

hoặc: 

Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể 

Giáo Hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, 

tức là cuộc thương khó và Phục Sinh của Ðức Ki-tô. Ðể chuẩn bị 

Tuần Thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống 

hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. 

Chúa nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Ðấng Cứu Thế vào 

thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại 

cho loài người ơn cứu độ, chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng 

hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau 

khổ Người đã chịu trên thập Giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục 

Sinh và sự sống của Người. 

(6) Linh mục đọc một trong hai lời nguyện sau đây: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh † hiến những 

cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Ðức Giêsu là Vua 

chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa 

được theo Người vào thành thánh Giê-ru-sa-lem vĩnh cửu. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con là những kẻ cậy 

trông vào Chúa. Giờ đây chúng con cầm những cành lá này, nghênh 

đón Ðức Ki-tô khải hoàn vinh hiển. Xin Chúa thương nhận lời và 

ban cho chúng con được sống kết hợp với Người như cành liền cây 

hầu sinh hoa kết quả. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá, phát lá. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 (7) Công bố Tin Mừng. 

Năm A 

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem 

đến làng Bết-pha-ghê, phía núi cây ô-liu, Người sai hai môn đệ và 

bảo: “các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa 

mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và 

dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì, thì trả lời là Thầy có việc cần 

dùng. Thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời 

ngôn sứ. 

“Hãy bảo thiếu nữ xi-on: Kìa Ðức Vua đến với ngươi; Khiêm 

tốn ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của thú vật chở đồ.” 

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã dạy. Các ông 

dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và 

Ðức Giêsu cỡi lên. Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, 

một số khác lại chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi 

trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy “Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! 

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các 

tầng Trời!” Khi Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, 

và thiên hạ hỏi nhau: “ Ông nào vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ 

Giêsu, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” 

Ðó là Lời Chúa. 
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Năm B 

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.” 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 

Khi Ðức Giê-su và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem, 

lúc sắp vào làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi cây Ô-liu, 

Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. 

Tới nơi, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn 

đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo: “Tại sao các 

anh làm như vậy?” thì cứ nói là: “Thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả 

về ngay”. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài 

cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người 

đứng đó hỏi: “các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy?” Hai ông trả 

lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về 

cho Ðức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Ðức Giêsu 

cỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, môt số khác lại chặt 

cành chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau, 

reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh 

Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Ða-vít, tổ phụ 

chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Năm C 

“Vạn phúc Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô, theo thánh Lu-ca 

Khi ấy, Ðức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Giê-ru-sa-

lem. Khi đến làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi 

là núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng 

trước mặt kia. Tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, 

đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi: 

“Tại sao các anh cởi lừa người ta ra?”, thì cứ nói là Thầy có việc 

cần dùng.” Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như Người đã nói. Các 

ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi: “Tại sao các ông lại 

cởi lừa người ta ra?” Hai ông đáp: “Thầy có việc cần dùng”. 

Các ông dắt lừa về cho Ðức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình 

lên lưng nó, và giúp Người cỡi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng 

trải áo lót đường cho Người đi. Khi Người đến gần thành, chỗ dốc 

núi cây Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên 

Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô: “Chúc 

tụng Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên trời 

cao, vinh quang trên các tầng trời!” 

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, nói với 

Ðức Giêsu: “Thầy dạy môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo 

thật các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá sẽ reo hò!” 

Ðó là lời Chúa. 

(8) Sau Tin Mừng, tùy nghi giảng vắn tắt. Ðể bắt đầu cuộc rước chủ 

tế kêu gọi: 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giê-

ru-sa-lem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Ðức Ki-tô. 
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9- Rồi bắt đầu rước vào nhà thờ, nơi cử hành thánh lễ. 

Nếu có dùng hương, người cầm bình hương đi trước, tay cầm bình 

hương nghi ngút, kế đến người cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa 

hai người cầm nến cháy, theo sau là linh mục và các người giúp lễ, cuối 

cùng là giáo dân tay cầm nhành lá. 

Đang khi đi kiệu, ca đoàn cùng giáo dân hát các bài thánh ca sau 

đây, hoặc các bài khác thích hợp. 

Điệp ca 

Dân Do Thái vui mừng ra đón Chúa. 

Tay phất cành ô-liu 

Miệng reo hò ca tụng: 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Tùy nghi lặp lại điệp ca sau một vài câu thánh vịnh 23. 

Thánh vịnh 23 

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. 

Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. * 

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 
 

Ai được lên núi Chúa? 

Ai được ở trong đền thánh của Người? 
 

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, 

Chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Không thề gian thề dối. 
 

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành. 

Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. * 

Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. 

Tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 
 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, * 

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, 

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 
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Đức Vua vinh hiển đó là ai? * 

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng, 

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận. 
 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, * 

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, 

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 
 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? * 

Là Chúa tể càn khôn: 

Chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

Điệp ca 

Dân Do Thái trải áo trên đường 

Và lớn tiếng reo hò: 

Hoan hô Thái Tử nhà Đavit, 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Tùy nghi lặp lại điệp ca sau một vài câu thánh vịnh 46. 

Thánh vịnh 46 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, 

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! * 

Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả úy. 

Là Vua cả thống trị khắp địa cầu. 
 

Chính Người bắt muôn dân muôn nước 

Phải phục quyền và quỵ lụy chúng tôi. * 

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp. 

Cơ nghiệp làm cho Người thương kẻ người nhà Giacóp 

Được nở mặt nở mày. 
 

Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, 

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. * 

Hãy đàn ca, đàn ca mừng Thiên Chúa, 

Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính vua ta! 
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Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu, 

Hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. * 

Thiên Chúa là vua thống trị chư dân, 

Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. 
 

Kìa vương hầu các dân tề tựu 

Cùng dâng Thiên Chúa, Chúa của Abraham. * 

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, 

Đấng siêu việt ngàn trùng. 

Thánh thi mừng Chúa Kitô Vua 

Ca đoàn: 

Câu chúc tụng lời tung hô vạn tuế, 

Kính dâng Ngài, lạy vua cả Kitô, 

Xin tôn vinh Đấng cứu chuộc nhân từ 

Như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa. 

Cộng đoàn: 

Câu chúc tụng lời tung hô vạn tuế, 

Kính dâng Ngài, lạy vua cả Kitô, 

Xin tôn vinh Đấng cứu chuộc nhân từ 

Như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa. 

Ca đoàn: 

Vạn tuế vua Israel, 

Thánh tử nhà Đavít, 

Vạn phúc vua nhân hiền, 

Ngự đến nhân danh Chúa. 
 

Thần thánh cõi thiên đình 

Với muôn người nhân thế 

Cùng toàn thể thọ sinh 

Đồng thanh ca tụng Chúa. 
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Dân Chúa xưa cầm lá 

Rước Người ngự vào thành 

Chúng con nay cầu nguyện 

Dâng tiếng hát cung nghinh 
 

Trước khi Ngài chịu nạn, 

Họ thành kính tán dương, 

Nay chúng con mừng hát 

Ngài hiển trị thiên đường. 
 

Lạy vua đầy nhân hậu, 

Tình dân, Ngài đã thấu, 

Xin đoái nhận nỗi niềm, 

Lòng thành kính dâng lên. 

10- Khi đoàn kiệu đang tiến vào nhà thờ thì hát bài sau đây, hoặc 

một bài khác về việc Chúa tiến vào thành. 

Xướng đáp 

Đ.  Xưa Chúa vào thành thánh, 

 Dân Do Thái phất lá hò reo 

 Tiên báo Người phục sinh vinh hiển, 

 Nay chúng ta đồng thanh ca hát: 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
 

X.  Xưa dân Chúa vừa mới được tin 

 Chúa Giêsu vào Giêrusalem, 

 Liền đổ xô ra đón 

 Và phất lá hò reo. 
 

Đ.  Nay chúng ta đồng thanh ca hát 

 Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

11- Tới bàn thờ, chủ tế chào kính bàn thờ, và tùy nghi xông hương 

bàn thờ. Sau đó, tiến về ghế ngồi (cởi áo choàng, mặc áo lễ) đọc ngay lời 

nguyện nhập lễ rồi tiếp tục thánh lễ như thường lệ. 
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HÌNH THỨC THỨ HAI: NHẬP LỄ TRỌNG THỂ 

(12) Nơi nào không thể rước kiệu ngoài nhà thờ được , thì việc 

Chúa vào thành được cử hành trong nhà thờ bằng nghi thức nhập lễ 

trọng thể trước thánh lễ chính. 

(13) Giáo dân cầm cành lá trong tay tụ họp ngoài hay trong chính 

nhà thờ. Chủ tế, giúp lễ và đại diện giáo dân đến một nơi đã dọn sẵn 

ngoài cung thánh.  

(14) Ðang khi ấy hát Hoan hô Thái Tử... Rồi làm phép lá, công bố 

Tin Mừng; sau đó tiến lên cung thánh cách trọng thể, trong khi ấy hát 

“xưa Chúa vào thành thánh...” 

(15) Tới bàn thờ, chủ tế tuỳ nghi xông hương. Ðọc lời nguyện nhập 

lễ, tiếp tục như thường. 

HÌNH THỨC THỨ BA: NHẬP LỄ ĐƠN GIẢN 

(16) Chúa nhật này, trong tất cả các thánh lễ nào không cử hành 

nghi thức nhập lễ trọng thể được, thì kính nhớ việc Chúa vào thành 

Giêrusalem bằng nghi thức nhập lễ đơn giản. 

(17) Trong lúc chủ tế tiến ra bàn thờ, thì hát ca nhập lễ, cùng với 

Tv, hoặc bài hát khác cùng một đề tài. Tới bàn thờ, chủ tế chào kính bàn 

thờ, rồi tiến về ghế, chào giáo dân, đoạn tiếp tục thánh lễ như thường lệ. 

Trong các thánh lễ không có giáo dân tham dự, và trong các thánh 

lễ khác, khi không hát ca nhập lễ được , thì ngay khi tiến đến và chào 

kính bàn thờ, chủ tế đọc ca nhập lễ, và thánh lễ được tiếp tục như thường 

lệ. 

(18) Ca nhập lễ 

Sáu ngày trước đại lễ vượt qua, 

Khi Chúa vào thành Giêrusalem 

Các trẻ em chạy ra đón Người 

Tay phất cành thiên tuế. 

Miệng lớn tiếng hò reo. 
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Điệp ca 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời ! 

Chúc tụng Đấng ngự đến 

Đầy nhân hậu từ bi. 

 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên.                                     Tv 23, 9-10 

Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, 

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? 

Là Chúa tể càn khôn: 

Chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

Điệp ca 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời ! 

Chúc tụng Đấng ngự đến 

Đầy nhân hậu từ bi. 

(19) Nơi nào không rước kiệu cũng không cử hành nhập lễ trọng thể 

được thì chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật, vào lúc thuận tiện, nên cử 

hành lời Chúa về việc Đấng Cứu Thế vào thành Giêrusalem và cuộc 

thương khó của Ngài. 
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THÁNH LỄ 

Sau khi rước kiệu hoặc sau nghi thức nhập lễ trọng thể, linh mục 

đọc lời nguyện nhập lễ bắt đầu thánh lễ: 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Ðấng 

cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình 

thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho 

chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương 

khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

BÀI ĐỌC 1             Is 50, 4-7 

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, 

nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết 

dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, 

Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã 

mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã 

đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không 

che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ 

nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ 

mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. 

Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA        Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? 

1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: 

“Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu 

Ngài yêu thương”.       

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? 
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2)  Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc 

lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được 

mọi đốt xương con.    

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? 

3)  Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con 

chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm. Phần Ngài, lạy 

Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng 

đỡ.     

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? 

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công 

hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin 

hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng 

Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!”  

Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? 

BÀI ĐỌC 2           Pl  2, 6-11 

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là (thân phận) Thiên Chúa, đã không nghĩ 

phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người 

hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống 

như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người 

đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì 

thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh 

hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên 

trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng 

lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha 

được vinh quang. 

Đó là lời Chúa. 
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CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM         Pl  2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 

Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, 

không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài 

Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Người đọc 

sách cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được thì nên dành 

những lời của Chúa Kitô cho linh mục. 

Nếu là phó tế, trước khi đọc hoặc hát bài Thương Khó, phải đến xin 

chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác. 

Hết bài Thường Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ nhưng 

không hôn sách. 

NĂM  A 

BÀI THƯƠNG KHÓ                                         Mt 26, 14  -  27, 66 

“Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Matthêu. 

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô, đi gặp 

các thượng tế và nói với họ: S. “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp 

Người cho các ông?” C. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và 

từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn 

bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: S. “Thầy 

muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” C. 

Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói 

rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các 

môn đệ tại nhà ông”. 

C. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn Lễ 

Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và 

khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một  
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người trong các con sẽ nộp Thầy”. C. Môn đệ rất buồn rầu và từng 

người bắt đầu hỏi Người: S. “Thưa Thầy, có phải con không?” C. 

Người trả lời rằng: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó 

chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về 

Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Thà người đó đừng 

sinh ra thì hơn!” C. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: S. 

“Thưa Thầy, có phải con chăng?” C. Chúa đáp: “Đúng như con 

nói”. 

C. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 

đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Các con 

hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta”. C. Đoạn Người cầm lấy 

chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy 

uống chén này, vì này là Máu Ta, Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều 

người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không còn 

uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng 

các con trong nước Cha Thầy”. 

C. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ôliu. Bấy giờ 

Chúa Giêsu bảo các ông: “Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong 

chính đêm nay, vì có lời chép rằng: ‘Ta sẽ đánh chủ chăn, và các 

chiên trong đoàn sẽ tan tác’. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ 

đến xứ Galilêa trước các con”. C. Phêrô liền thưa: S. “Dù tất cả vấp 

phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không bao giờ vấp phạm”. C. Chúa 

Giêsu đáp: “Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, 

con sẽ chối Thầy ba lần”. C. Phêrô lại thưa: S. “Dù có phải chết 

cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy”. C. Và tất cả các môn đệ cùng 

nói như vậy. 

Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là 

Ghếtsêmani, và Người bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây để 

Thầy đến đàng kia cầu nguyện”. C. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai 

người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực 

và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu 

đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy”. C. Tiến  
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xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói: “Lạy 

Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ý Con 

muốn, một theo ý Cha muốn”. C. Người trở lại cùng các môn đệ và 

thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: “Chẳng lẽ các con không 

thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì 

yếu đuối”. C. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: 

“Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, 

thì xin theo ý Cha”. C. Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, 

vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện 

lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các 

môn đệ và bảo: “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi! Này sắp 

đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con 

hãy chỗi dậy. Chúng ta hãy đi: này kẻ nộp Thầy đã tới gần”. C. 

Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một trong nhóm mười hai, và 

cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế 

và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu 

này: S. “Hễ tôi hôn người nào, thì đó chính là Người, các ông hãy 

bắt lấy”. C. Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: S. “Chào 

Thầy”. C. Và nó hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Hỡi bạn, bạn 

đến đây làm chi?” C. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. 

Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay 

rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu 

liền bảo: “Con hãy xỏ ngay gươm vào bao: vì tất cả những kẻ dùng 

gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng Thầy không thể xin Cha 

Thầy và Ngài sẽ tức khắc gởi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần 

sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự 

thế phải như vậy?” C. Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: 

“Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? 

Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ, giữa các ngươi, mà các ngươi 

không bắt Ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các 

tiên tri đã chép”. C. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết. 
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Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế 

Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo Người 

xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng 

bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả 

công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người. 

Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra 

mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: S. “Người 

này đã nói: Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba 

ngày”. C. Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói: S. “Ông không trả 

lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?” C. Nhưng Chúa 

Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người: S. “Nhân danh 

Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết: 

Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” C. Chúa Giêsu 

trả lời: “Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây 

các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và 

sẽ đến trên đám mây”. C. Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và 

nói: S. “Nó đã nói lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng 

nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?” C. 

Họ đáp lại: S. “Nó đáng chết!” C. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt 

Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng: S. 

“Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?” C. Còn Phêrô ngồi ở 

ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói: S. “Ông nữa, ông cũng đã 

theo Giêsu người xứ Galilêa”. C. Nhưng ông chối trước mặt mọi 

người mà rằng: S. “Tôi không hiểu chị muốn nói gì?” C. Khi ông lui 

ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người 

ở đó: S. “Ông này cũng theo Giêsu người Nadarét”. C. Ông thề mà 

chối rằng: S. “Tôi không biết người ấy”. C. Một lúc sau, mấy người 

đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng: S. “Đúng rồi, ngươi cũng 

thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi”. 

C. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng: ông không hề biết người ấy. Tức 

thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: “Trước khi gà gáy, 

con sẽ chối Ta ba lần”, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. 
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Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày 

mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn 

Phongxiô Philatô. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết 

án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và 

kỳ lão mà nói rằng: S. “Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công 

chính”. C. Nhưng họ trả lời: S. “Can chi đến chúng tôi! Mặc kệ 

anh!” C. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi 

thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: 

S. “Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu”. C. Sau khi 

bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi 

chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày 

nay được gọi là Haselđama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng 

nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói: “Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là 

giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán Đấng cao trọng. Và họ mang 

tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho 

tôi”. 

Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người 

rằng: S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” C. Chúa Giêsu 

đáp: “Ông nói đúng!” C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo 

Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người: S. 

“Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?” C. 

Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng 

trấn hết sức ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích 

cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi 

tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó 

rằng: S. “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà 

người ta vẫn gọi là Kitô?” C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà 

chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai 

người nói cùng quan rằng: S. “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ 

người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã 

phải đau khổ rất nhiều vì người ấy”. C. Nhưng các thượng tế và kỳ  
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lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên 

tiếng hỏi họ: S. “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích 

ai?” C. Họ thưa: S. “Baraba!” 

C. Philatô hỏi: S. “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm 

gì?” C. Họ đồng thanh đáp: S. “Đóng đinh nó đi!” C. Quan lại hỏi: 

S. “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” C. Chúng càng la to: S. 

“Đóng đinh nó đi!” C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo 

động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: S. “Ta 

vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi”. C. Toàn 

dân đáp: S. “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái 

chúng tôi”. C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa 

Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. 

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công 

đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người 

ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt 

trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối 

trước mặt Người mà nhạo báng rằng: S. “Tâu vua dân Do-thái!” C. 

Đoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. 

Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ 

lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, 

họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ 

thánh giá cho Người. 

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho 

Người uống rượu hòa với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng 

không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút 

thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng 

đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi 

họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như 

sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, 

họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. 

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: 
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S. “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, 

hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập 

giá đi!” C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo 

Người rằng: S. “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính 

mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập 

giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài 

thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên 

Chúa!” C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người 

cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp 

cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng: “Eli, Eli, lema sabachtani!” C. Nghĩa là: “Lạy Chúa 

con, lạy Chúa con! Sao Chúa bỏ con!” C. Có mấy người đứng đó 

nghe vậy nói rằng: 

S. “Nó gọi tiên tri Elia”. C. Lập tức một người trong bọn chạy 

đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy 

và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: S. “Hãy chờ xem 

Elia có đến cứu nó không?” C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn 

tiếng và trút hơi thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất 

chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị 

thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi 

mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan 

và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động 

và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: S. “Đúng người này là 

Con Thiên Chúa”. C. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là 

những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó có 

Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người 

con của Giêbêđê. 

Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, 

cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu, ông đi gặp Philatô và xin xác 

Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông. Vậy ông  
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Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong mồ mà ông đã 

cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra 

về. Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. 

Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và 

biệt phái đến dinh Philatô trình rằng: S. “Thưa ngài, chúng tôi nhớ, 

lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: ‘Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại’. 

Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ 

nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng: Người đã từ cõi 

chết sống lại! Và như thế, sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước”. 

C. Philatô trả lời: S. “Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như 

ý”. C. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh 

giữ mồ.  

Đó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này                                            Mt 27, 11-54 

C. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn (Phongxiô Phi-

latô), và quan hỏi Người rằng: S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái 

không?” C. Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!” C. Nhưng khi các 

thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy 

giờ Philatô bảo Người: S. “Ông không nghe thấy tất cả những điều 

họ tố cáo ông sao?” C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều 

nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích 

cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi 

tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó 

rằng: S. “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà 

người ta vẫn gọi là Kitô?” C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà 

chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai 

người nói cùng quan rằng: S. “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ 

người công chính ấy,vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã 

phải đau khổ rất nhiều vì người ấy”. C. Nhưng các thượng tế và kỳ 

lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên  
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tiếng hỏi họ: S. “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích 

ai?” C. Họ thưa: S. “Baraba!” C. Philatô hỏi: S. “Vậy đối với Giêsu 

gọi là Kitô, ta phải làm gì?” C. Họ đồng thanh đáp: S. “Đóng đinh 

nó đi!” C. Quan lại hỏi: S. “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” C. 

Chúng càng la to: S. “Đóng đinh nó đi!” C. Bấy giờ Philatô thấy 

mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt 

dân chúng và nói: S. “Ta vô can về máu người công chính này, mặc 

kệ các ngươi”. C. Toàn dân đáp: S. “Hãy để cho máu nó đổ trên 

chúng tôi và trên con cái chúng tôi”. C. Bấy giờ quan phóng thích 

Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi 

đóng đinh vào thập giá. 

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công 

đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người 

ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt 

trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối 

trước mặt Người mà nhạo báng rằng: S. “Tâu vua dân Do-thái!” C. 

Đoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. 

Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ 

lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, 

họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ 

thánh giá cho Người. 

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho 

Người uống rượu hòa với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng 

không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút 

thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng 

đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi 

họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như 

sau: “Người này là Giêsu, vua dân Do-thái”. Lúc ấy, cùng với 

Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên 

bên tả. 

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

S. “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, 

hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập 

giá đi!” C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo 

Người rằng: S. “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính 

mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập 

giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài 

thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên 

Chúa!” C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người 

cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp 

cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng: “Eli, Eli, lamma sabachtani!” C. Nghĩa là: “Lạy Chúa 

con, lạy Chúa con! Sao Chúa bỏ con!” C. Có mấy người đứng đó 

nghe vậy nói rằng: 

S. “Nó gọi tiên tri Elia”. C. Lập tức một người trong bọn chạy 

đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy 

và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: S. “Hãy chờ xem 

Elia có đến cứu nó không?” C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn 

tiếng và trút hơi thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất 

chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị 

thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi 

mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan 

và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động 

và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: S. “Đúng người này là 

Con Thiên Chúa”. 

Đó là lời Chúa. 
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NĂM  B 

BÀI THƯƠNG KHÓ 

Mc 14, 1 – 15, 47 

 “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Marcô. 

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, 

các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau 

rằng: S. “Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân”. C. 

Khi Chúa đang dùng bữa ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, 

thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm 

rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy 

người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy? 

Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ 

nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo:  “Hãy 

để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho Ta một 

việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, 

và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý, nhưng Ta, các ông 

không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức 

dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong 

khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ 

thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà”.  C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một 

trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp 

Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và 

nó tìm dịp tiện nộp Người. 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết 

chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: S. “Thầy muốn 

chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” 

C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào 

thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người 

đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng:  
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Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với 

các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng 

rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. 

C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và 

hai ông dọn Lễ Vượt Qua. 

Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người 

đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: “Ta bảo thật các con, một trong 

các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta”. C. Các ông đều buồn rầu, và 

lần lượt từng người thưa Ngài: S. “Thưa Thầy, có phải con không?” 

C. Người đáp: “Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với 

Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho 

kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn”. C. Đang khi họ 

ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho 

các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. C. Rồi 

Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều 

uống. Và Người bảo các ông: ? “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ 

ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu 

nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên 

Chúa”. 

C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa 

Giêsu bảo các ông: “Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, 

vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. 

Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các 

con”. C. Phêrô thưa Người: S. “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng 

con thì không”. C. Chúa Giêsu bảo ông: “Thầy bảo thật con: Hôm 

nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba 

lần”. C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: S. 

“Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy”. C. 

Và tất cả đều nói như vậy. 

Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: 

“Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện”. C. Rồi 

Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu  
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kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn 

đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức”. 

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất, và cầu xin nếu 

có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng:  

“Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi 

con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”. C. Người trở 

lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: “Simon, con ngủ 

ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu 

nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác 

thịt thì yếu đuối”. C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời 

như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các 

ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần 

thứ ba, Người trở lại và bảo: “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi 

đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay 

những kẻ tội lỗi. Thôi! Hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã 

tới nơi”. C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm 

Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy 

gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản 

bội đã ra hiệu cho chúng rằng: S. “Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là 

Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận”. C. Vừa đến, nó 

liền tới gần Người mà nói: S. “Chào Thầy”. C. Và nó hôn Người. 

Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng 

xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. 

Chúa Giêsu nói với chúng rằng: “Các ngươi cầm gươm giáo gậy 

gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, 

giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế 

là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh”. C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và 

trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm 

khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn 

mình trần. 

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và 

kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong  
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dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy 

thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để 

giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, 

nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng 

lên làm chứng gian cho Người rằng: S. “Chúng tôi đã nghe nó nói: 

Ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba 

ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm 

ra”. C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy 

thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: S. “Sao 

ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông”. C. 

Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại 

hỏi: S. “Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng 

chăng?” C. Chúa Giêsu đáp: ? “Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy 

Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám 

mây”. C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: S. “Chúng ta 

còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng 

ngôn, các ông nghĩ sao?” C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi 

có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người 

mà rằng: 

S. “Hãy đoán xem!” C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người. 

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của 

thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói: S. 

“Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét”. C. Nhưng ông chối phắt mà 

rằng: S. “Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì”. C. Rồi 

ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người 

đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: S. “Ông 

này thuộc bọn đó”. C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những 

người ở đó lại nói với Phêrô rằng: 

S. “Đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa”. 

C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: S. “Tôi không biết 

người mà các ông nói đó”. C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô  
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nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: “Trước khi gà gáy hai lần, con 

đã chối Ta ba lần”. Và ông liền than khóc. 

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và 

toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho 

Philatô. Philatô hỏi Người: S. “Ông có phải là vua dân Do-thái 

không?” C. Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!” C. Và các thầy 

thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. “Ông 

không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!” C. 

Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù 

tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với 

những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. 

Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy 

Philatô hỏi: S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi 

Vua dân Do-thái không?” C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương 

mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích 

Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. “Các ngươi muốn Ta 

làm gì cho vua dân Do-thái?” C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. “Đóng 

đinh nó đi!” C. Philatô đáp lại: S. “Người này đã làm gì nên tội?” C. 

Song chúng càng la to hơn: S. “Đóng đinh nó đi!” C. Sau cùng 

Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho 

chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người 

vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ 

cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào 

Người rằng: S. “Tâu Vua dân Do-thái”. C. Rồi chúng lấy cây sậy 

đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. 

Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại 

cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng 

gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ 

của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác 

đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là 

Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc  
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dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập 

giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được 

phần nào. 

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và 

có bản án ghi rằng: “Vua dân Do Thái”! Và cùng với Người, chúng 

đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một 

đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: 

“Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác”. Những người qua 

đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. “Kìa! Kẻ phá đền thờ Thiên 

Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá 

đi!” C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói 

với nhau: S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu 

mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để 

chúng ta thấy mà tin nào!” C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với 

Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối 

tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng rằng: 

 “Eloi, Eloi, lamma sabachtani?” C. Nghĩa là: “Lạy Chúa con, 

lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con?” C. Có mấy người đứng đó nghe 

thấy liền nói rằng: S. “Kìa, nó gọi Elia!” C. Bấy giờ có kẻ chạy đi 

nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên 

cho Người uống mà rằng: S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó 

xuống không?” C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi 

thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ 

quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như 

thế, liền nói rằng: S. “Đúng người này là Con Thiên Chúa!” C. 

Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà 

Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà 

Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ 

Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người. 
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Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày 

Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong 

công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn 

đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói 

Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chết 

thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người 

cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống 

khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và 

lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria 

mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng. 

Đó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này                                              Mc 15, 1-39 

C. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ 

và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho 

Philatô. Philatô hỏi Người: S. “Ông có phải là vua dân Do-thái 

không?” C. Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!” 

C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi 

Người rằng: S. “Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết 

bao nhiêu điều!” C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến 

Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích 

cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên 

Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết 

người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá 

theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: 

S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân 

Do-thái không?” C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các 

thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho 

họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. “Các ngươi muốn Ta làm gì cho 

vua dân Do-thái?” C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. “Đóng đinh nó 

đi!” C. Philatô đáp lại: S. “Người này đã làm gì nên tội?” C. Song 

chúng càng la to hơn: S. “Đóng đinh nó đi!” C. Sau cùng Philatô  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng 

đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân 

tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho 

Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người 

rằng: S. “Tâu Vua dân Do-thái”. C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu 

Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo 

cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người 

và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một 

người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của 

Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ 

thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, 

nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng 

Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng 

chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. 

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và 

có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng 

đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một 

đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: 

Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường 

sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. “Kìa! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa 

và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!” 

C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với 

nhau: S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! 

Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng 

ta thấy mà tin nào!” C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người 

cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao 

trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn 

tiếng rằng: 

“Eloi, Eloi, lema sabachtani!” C. Nghĩa là: “Lạy Chúa con, lạy 

Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!” C. Có mấy người đứng đó nghe 

thấy liền nói rằng: S. “Kìa, nó gọi Elia!” C. Bấy giờ có kẻ chạy đi 

nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên  
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cho Người uống mà rằng: S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó 

xuống không?” C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi 

thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ 

quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như 

thế, liền nói rằng: S. “Đúng người này là Con Thiên Chúa!” 

Đó là lời Chúa. 

NĂM  C 

BÀI THƯƠNG KHÓ 

Lc 22, 14 – 23, 56 

 “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Luca. 

Đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai tông đồ và bảo 

các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn Lễ Vượt Qua này với các con 

trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn 

lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên 

Chúa”. C. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh 

nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy 

sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!” 

C. Đoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà 

phán: “Này là Mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc 

này mà nhớ đến Ta”. C. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Ta 

sẽ đổ ra vì các con. Vả lại này tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay 

trên bàn này. Đành rằng Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, 

nhưng vô phúc cho kẻ nộp Người!” C. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi 

nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng 

xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng  
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hơn hết. Nhưng Người bảo: “Vua chúa các dân ngoại thì thống trị 

dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân 

nhân. Phần các con, thì không như thế, vì ai cao trọng hơn (trong) 

các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu, hãy trở 

thành như người hầu hạ. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ, ai trọng 

hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà Thầy, Thầy ở giữa 

các con như người hầu hạ. Còn các con, các con đã kiên trì với Thầy 

trong các cơn gian nan của Thầy, và Thầy xếp đặt nước trời cho các 

con như Cha Thầy đã xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống 

đồng bàn trong nước Thầy, và được ngồi trên toà xét xử mười hai 

chi tộc Israel!”  C. Rồi Chúa nói: “Simon, Simon, này ma quỷ đã 

đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng Ta đã cầu nguyện để con 

khỏi mất đức tin. Và phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh 

em con vững tin”. C. Ông thưa Người: S. “Lạy Thầy, con sẵn sàng 

theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu chết”. C. Nhưng Người đáp:  

“Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay khi gà chưa gáy, con đã ba 

lần chối rằng không biết Thầy”. C. Và Người bảo các ông: “Khi 

Thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày 

dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?” C. Các ông thưa: S. 

“Không thiếu gì cả”. C. Vậy Người nói: “Nhưng bây giờ ai có túi 

tiền, hãy cầm lấy, ai có bị, cũng hãy làm như vậy, và ai không có 

gươm, thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì Thầy bảo 

các con hay: còn điều này chép về Thầy cũng cần phải được ứng 

nghiệm: ‘Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác’. Vì mọi điều đã 

chép về Thầy phải được hoàn tất”. C. Các ông thưa Người: S. “Thưa 

Thầy, này có hai thanh gươm đây”. C. Và Người bảo: “Đủ rồi”. 

C. Đoạn Người ra đi lên núi cây ôliu như thường lệ. Các môn 

đệ cũng đi theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: “Các con hãy 

cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”. C. Rồi Người đi xa các ông 

một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy 

Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. Nhưng xin đừng 

theo ý con muốn, một theo ý Cha”. C. Bấy giờ có thiên thần từ trời  
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hiện ra an ủi Người. Và lâm cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết 

tha hơn, và mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống 

đất. Cầu nguyện xong, Người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và 

thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo: “Các con 

ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”. C. Người 

còn đang nói, thì này đây (xuất hiện) một lũ đông, và một người 

trong nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để 

hôn Người. Chúa Giêsu bảo hắn: ? “Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp 

Con Người ư?” C. Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung 

quanh Người liền hỏi: S. “Thưa Thầy, chúng con có nên dùng gươm 

mà chém không?” C. Và một người trong các ông chém tên đầy tớ 

thầy thượng tế đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo: “Thôi, 

đủ rồi”. C. Và Người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành 

lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt Người gồm các thượng tế, 

trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng: “Các ngươi cầm gươm giáo 

gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền 

thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng đây là giờ 

của các ngươi và của quyền lực tối tăm”. C. Chúng liền bắt Người 

và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo xa xa. 

Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh, Phêrô cũng ngồi 

lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa, thì nhìn kỹ 

ông và bảo: S. “Cả ông này cũng theo hắn”. C. Nhưng ông chối và 

nói: S. “Này chị, tôi đâu quen biết người ấy”. 

C. Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói: S. “Chính ông 

cũng là người trong bọn đó”. C. Nhưng Phêrô đáp: S. “Này anh, đâu 

có phải tôi”. C. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết 

rằng: S. “Đúng ông này cũng theo người ấy: vì ông ta cũng là người 

xứ Galilêa”. C. Phêrô đáp: S. “Này anh, tôi không biết anh muốn 

nói gì?” C. Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa 

Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã 

bảo ông trước: Khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần. Phêrô liền ra 

ngoài và khóc lóc thảm thiết. 
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Những kẻ canh giữ người, nhạo cười và đánh đập Người. 

Chúng che mặt Người, vả mặt mà hỏi Người rằng: S. “Hãy đoán 

xem ai đánh ngươi đó”. C. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục 

mạ Người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và 

các luật sĩ hội lại và cho điệu Người ra trước công nghị mà nói: S. 

“Nếu ông là Đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay”. C. Người trả 

lời: ? “Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi, và nếu tôi có hỏi, các 

ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, 

Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng”. C. Mọi người 

đều hỏi lại: S. “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?” C. Người đáp: “Các 

ông nói đúng, Ta là Con Thiên Chúa”. 

C. Bấy giờ họ nói: S. “Chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa? Vì 

chính chúng ta cũng nghe y nói”. C. Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và 

giải Người đến Philatô. 

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: S. “Chúng tôi đã thấy người này 

xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng 

là Kitô Vua”. C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng: S. 

“Ta không thấy người này có tội gì”. C. Nhưng họ cố nài rằng: S. 

“Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, 

bắt đầu từ Galilêa đến đây”. C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, 

liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và 

khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải 

Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày 

ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước 

thấy Người, bởi đã nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem 

Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng 

Người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó 

tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và 

nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng 

và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở 

thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. 
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Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân 

chúng lại, rồi bảo họ: S. “Các ngươi đã nộp cho ta người này như 

một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các 

ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các 

ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các 

ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết 

cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi”. 

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một 

người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: S. “Hãy giết người này, 

và tha Baraba cho chúng tôi”. C. Tên này vì dấy loạn trong thành và 

giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa 

Giêsu, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và 

nói: S. “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh  nó vào thập giá!” C. Lần 

thứ ba, quan lại nói với dân chúng:  S. “Người này đã làm gì xấu? 

Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng 

phạt, rồi tha đi”. C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh 

Người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. 

Philatô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích 

tên đã bị cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin 

tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng. 

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, 

ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. 

Đám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc 

thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: 

“Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương 

chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta 

sẽ than rằng: “Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không 

sinh nở và những vú không nuôi con”. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng 

với núi non rằng: “Hãy đổ xuống đè chúng tôi”, và nói với các gò 

nổng rằng: “Hãy che lấp chúng tôi đi”. Vì nếu cây tươi còn bị xử 

như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?” C. Cùng với Người, chúng còn điệu 

hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng  
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đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa 

bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở 

rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng 

làm”. C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng 

đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng: S. 

“Nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi nếu nó thật là 

Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. C. Quân lính đều chế 

diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: S. “Nếu ông là vua 

dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. C. Phía trên đầu Người có 

tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là 

vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá 

cũng sỉ nhục Người rằng: S. “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu 

ông và cứu chúng tôi nữa”. C. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: S. “Mi 

cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần 

chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc 

chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?” C. Và anh 

ta thưa Chúa Giêsu rằng: S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin 

nhớ đến tôi”. C. Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay 

hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. 

C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt 

đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ 

xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng 

rằng: ?”Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”. C. Nói 

đoạn, Người trút hơi thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: 

S. “Ông này quả thật là người công chính”. C. Và tất cả dân 

chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy 

ra, liền đấm ngực trở về. 

Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi 

theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này 

đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên 

khác, ông quê ở thành Arimathia trong xứ Giuđêa, chính ông cũng 

trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. 

Đoạn ông hạ xác Người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đá 

đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước 

sang ngày Sabbat. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với 

Người từ xứ Galilêa, cũng theo đến xem mồ và xác Người được 

táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. 

Nhưng trong ngày Sabbat, các bà nghỉ theo đúng luật. 

Đó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này                                               Lc 23, 1-49 

C. Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Người đến Philatô. 

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: S. “Chúng tôi đã thấy người này 

xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng 

là Kitô Vua”. C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng: S. 

“Ta không thấy người này có tội gì”. C. Nhưng họ cố nài rằng: S. 

“Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, 

bắt đầu từ Galilêa đến đây”. C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, 

liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và 

khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải 

Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày 

ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước 

thấy Người, bởi đã nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem 

Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng 

Người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó 

tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và 

nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng 

và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở 

thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. 
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Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân 

chúng lại, rồi bảo họ: S. “Các ngươi đã nộp cho ta người này như 

một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các 

ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các 

ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các 

ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết 

cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi”. C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn 

phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu 

lên: S. “Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi”. C. Tên 

này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. 

Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân chúng. 

Nhưng chúng càng la to hơn và nói: S. “Hãy đóng đinh nó, hãy 

đóng đinh nó vào thập giá!” C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân 

chúng: S. “Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có 

lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”. C. Chúng 

lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào thập giá, và 

tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên án theo 

lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì dấy 

loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giêsu thì 

quan trao phó để mặc ý chúng. 

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, 

ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. 

Đám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc 

thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: 

“Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương 

chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta 

sẽ than rằng: ‘Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không 

sinh nở và những vú không nuôi con!’. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng 

với núi non rằng: ‘Hãy đổ xuống đè chúng tôi!’, và nói với các gò 

nổng rằng: ‘Hãy che lấp chúng tôi đi!’. Vì nếu cây tươi còn bị xử 

như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?” C. Cùng với Người, chúng còn điệu 

hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng  
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đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa 

bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở 

rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng 

làm”. C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng 

đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng: S. 

“Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là 

Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. C. Quân lính đều chế 

diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: S. “Nếu ông là vua 

dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. C. Phía trên đầu Người có 

tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là 

vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá 

cũng sỉ nhục Người rằng: S. “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu 

ông và cứu chúng tôi nữa”. C. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: S. “Mi 

cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần 

chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc 

chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?” C. Và anh 

ta thưa Chúa Giêsu rằng: S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin 

nhớ đến tôi”. C. Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay 

hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. 

C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt 

đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ 

xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng 

rằng: “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”.  C. Nói 

đoạn, Người trút hơi thở. 

 (Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: 

S. “Ông này quả thật là người công chính”. C. Và tất cả dân 

chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy 

ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, 

và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. 

Đó là lời Chúa. 
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Sau bài Thương Khó, có thể giảng vắn tắt. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình 

của Ðức Ki-tô và cho chúng con được làm hoà cùng Chúa. Thật 

chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ 

được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ, nhờ hiến lễ độc nhất vô 

song của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
 

KINH TIỀN TỤNG LỄ LÁ 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Người là Ðấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những 

người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. 

Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã sống lại để thánh hoá chúng 

con.  

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con ca 

ngợi Chúa, và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, không sao tránh 

được, thì xin vâng ý Cha. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa cho chúng con được 

thoả chí toại lòng. Nhờ Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa 

làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ 

mầu nhiệm Người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời 

như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ HAI TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ 

Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi 

chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình. 

Xin đứng dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con, lạy Thiên Chúa, 

lạy Chúa con thờ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu đuối, 

đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Ðức Ki-tô Con Chúa đã chịu khổ 

hình, xin cho chúng con được trỗi dậy và tìm lại được sức sống. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin đoái nhận của lễ chúng con dâng 

và làm cho cây thập giá, sau khi huỷ án phạt chúng con, đem lại quả 

phúc trường sinh cho chúng con hưởng nhờ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó II. 

Ca hiệp lễ 

Lúc con gặp gian truân, xin Chúa đừng ẩn mặt, trong ngày con 

cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe, và mau mau đáp lời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong lễ tạ ơn này, Chúa đã thăm viếng và thánh hoá 

chúng con là dân riêng của Chúa. Giờ đây, xin Chúa thương ở lại 

mà chăm sóc giữ gìn để chúng con không bao giờ đánh mất những 

hồng ân chính Chúa đã rộng ban. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn; vì lũ 

chứng gian đứng dậy tố con, giương bộ mặt hằm hằm sát khí. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa 

đem trót cả lòng tin sốt sắng cử hành mầu nhiệm Ðức Ki-tô chịu 

khổ hình hầu đáng hưởng ơn thứ tha của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con là gia đình của Chúa dâng lên lễ vật này, 

xin Chúa đoái nhìn và vui nhận. Giờ đây chúng con được tham dự 

vào bí tích thánh, xin cho chúng con mai ngày cũng được tận hưởng 

những phúc lộc do bí tích này đem lại. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó II. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng đã trao 

nộp vì hết thảy chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc 

Thánh Thể; ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng 

con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hưởng 

phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ 

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong 

nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ: vì Người đã vâng lời cho đến 

nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Bởi vậy, Đức Giêsu 

Kitô là Chúa, muôn đời vinh hiển với Chúa Cha. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình 

thập giá để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho 

chúng con hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm phục sinh. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lay Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhận của lễ chúng con 

dâng, để tưởng nhớ Ðức Giêsu đã chịu khổ hình. Xin cho chúng con 

biết đem lòng mến yêu tha thiết thông phần vào cuộc thương khó 

của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó II. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn để 

tuyên xưng Ðức Giêsu đã chịu chết. Xin cho chúng con vững vàng 

tin tưởng rằng: Chúa đã ban sự sống muôn đời cho chúng con nhờ 

cuộc thương khó của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
 

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU THÁNH LỄ TIỆC LY 
 

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 

NGHI THỨC ĐẦU LỄ VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Ca nhập lễ 

Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế, 

để phụng sự Thiên Chúa là cha của Người: Kính dâng Người vinh 

quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần 

xức dầu tấn phong Con Một Chúa, làm Đấng Thiên Sai và làm Đức 

Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hiệp với 

Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của 

Tin Mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

CÁC LINH MỤC LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA 

Giảng xong, Đức giám mục dùng những lời sau đây hoặc tương tự 

nói với các linh mục: 

GM: Anh em linh mục thân mến, trong ngày kỷ niệm Đức Kitô 

chia sẻ chức vụ tư tế của Người cho các thánh Tông đồ và mỗi 

người chúng ta, anh em có muốn lặp lại những lời anh em đã tuyên 

hứa trước mặt giám mục của anh em và trước mặt cộng đoàn dân 

Chúa, trong ngày anh em lãnh nhận chức linh mục không? 

Các linh mục đồng thanh thưa: 

LM: Thưa con muốn. 
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GM: Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh, vì yêu mến Chúa 

Kitô và để phục vụ Hội Thánh Người, chúng ta đã vui lòng chấp 

nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta. 

Vậy anh em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố 

gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những 

lời chúng ta đã cam kết không? 

LM: Thưa con muốn. 

GM: Chúng ta phải là những người quản lý trung thành đối với 

các mầu nhiệm của Thiên Chúa  khi rao giảng Lời Chúa, cử hành bí 

tích Thánh Thể và các bí tích khác. Vậy theo gương Chúa Kitô là 

thủ lãnh và là mục tử của chúng ta, anh em có muốn thi hành chức 

vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không? 

LM: Thưa con muốn. 

Sau đó Đức giám mục hướng về giáo dân mà nói: 

GM: Anh chị em giáo dân thân mến, xin anh chị em cầu 

nguyện cho các linh mục của anh chị em, xin Thiên Chúa ban cho 

các ngài đầy tràn ân sủng, để các ngài trở nên những tôi tớ trung 

thành của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em 

đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. 

GM: Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh 

chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã 

trao phó cho tôi; nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày 

càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn 

sư và tôi tớ của mọi người. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. 

GM: Xin Thiên Chúa gìn giữ tất cả chúng ta trong tình thương 

của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn 

chiên tới sự sống muôn đời. 

Mọi người: Amen. 
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Không đọc Kinh Tin Kính. 

Bỏ lời nguyện giáo dân. 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ 

con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn 

cứu độ. Chúng con cầu xin... 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong Con Một Cha 

làm Thượng tế giao ước mới và vĩnh cửu. Cha đã định liệu cho chức 

linh mục duy nhất của Người được tồn tại trong Hội Thánh. 

Người không chỉ ban chức linh mục vương giả cho dân riêng 

của Cha, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn một số người, để họ 

tham gia thánh vụ của Người nhờ việc đặt tay. 

Cha muốn họ nhân danh Người tái diễn hy lễ cứu độ, dọn cho 

con cái Cha bàn tiệc Vượt Qua, lấy tình thương dẫn dắt, lấy lời Cha 

nuôi dưỡng, và dùng các bí tích bồi bổ dân thánh của Cha. 

Khi hiến dâng cuộc đời cho Cha, để lo cho anh chị em được 

cứu độ, họ cố gắng nên giống Đức Kitô và kiên trì làm chứng về 

đức ái và đức tin. 

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Tinh thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, 

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích cho chúng con tìm lại được 

sức mạnh. Xin giúp chúng con sống giữa người đời như những 

chứng nhân của Đức Kitô, để cùng với Người, chúng con đưa họ về 

với Chúa. Người hằng sống và hiện trị muôn đời. 
 

TAM NHẬT VƯỢT QUA 

THÁNH LỄ TIỆC LY 

 

Ý NGHĨA 

NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ 

QUI LUẬT CẦN BIẾT 

NGHI THỨC ĐẦU LỄ VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

RỬA CHÂN 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ I 

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ 

GIỜ THÁNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
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Ý NGHĨA 

Mỗi năm, dân Do Thái ăn lễ vượt qua để tưởng niệm việc họ đã 

được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh áp bức, và giao ước với họ. 

Chúa Giêsu Kitô đã khai mào cuộc thương khó khi cùng với các 

môn đệ dùng bữa ăn vượt qua đó. Nhưng Người đã muốn cho bữa 

ăn này trở thành bữa tiệc của giao ước mới, giao ước Người lập khi 

đổ máu hy sinh trên thánh giá. Vì thế, khi trao cho các môn đệ tấm 

bánh và chén rượu, là đồ ăn thức uống đã trở thành Mình và Máu 

của Người, Người đã thiết lập nghi thức tưởng niệm lễ tế mà hôm 

sau Người sẽ dâng trên thập giá.  

Mỗi lần cử hành thánh lễ chúng ta cũng tái diễn bữa tiệc của 

Chúa để nhớ đến Người, để tưởng niệm Người đã chịu chết, mừng 

vui vì Người hiện diện, và trông mong Người trở lại. Nhưng chúng 

ta tưởng niệm cách sốt sắng hơn cả, trong thánh lễ thứ Năm Tuần 

Thánh. Thánh lễ này cử hành vào buổi chiều, với đông đủ giáo dân 

tham dự sau một ngày làm việc, và với tất cả các linh mục trong 

giáo xứ đồng tế để cho thấy rằng chức tư tế chỉ là một. Sau bài diễn 

giảng, vị chủ tế làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu và rửa chân cho 12 

đại diện cộng đoàn tín hữu. Trong khung cảnh đặc biệt của ngày lễ, 

không bài giảng nào nói rõ hơn rằng chức linh mục là để phục vụ,  

cho bằng việc chủ tế quỳ xuống trước mặt người anh em như thế.  

Lễ xong, mỗi người có thể yên lặng chầu Thánh Thể và suy 

gẫm những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ 

trước khi vào vườn Ghêtsêmani, nhất là suy gẫm lời trối long trọng 

nhất: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh 

em”.  
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NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ 

1. Trên bàn thờ chính:  

- Bàn thờ trang trí trọng thể  

- Nhà tạm để trống  

2. Trên bàn nhỏ cạnh bàn thờ chính:  

- Tất cả những đồ cần dùng trong thánh lễ, riêng bánh lễ, dự trù     

số cần thiết cho lễ hôm nay và ngày mai.  

- Chuông và mõ sẽ thế chuông.  

- Khăn choàng khi kiệu Mình Thánh.  

- Nếu rửa chân: chậu thau, bình nước, khăn lau.  

3. Trong cung thánh:  

- Ghế cho chủ tế và các phụ tế.  

- Ghế cho những người được rửa chân.  

4. Trong phòng thánh:  

- Lễ phục trắng cho chủ tế và các phụ tế.  

- Hương, lửa.  

- Đèn dùng khi đi kiệu Mình thánh.  

5. Trên bàn thờ sẽ đặt Mình Thánh:  

- Nhà tạm, khăn thánh.  

- Đèn, hoa. 
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QUY LUẬT CẦN BIẾT 

Theo truyền thống lâu đời của Hội thánh, hôm nay cấm cử hành mọi 

thánh lễ không có giáo dân tham dự.  

Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng 

đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác 

viên thi hành phận vụ mình.  

Các linh mục đã đồng tế trong thánh lễ làm Phép Dầu, hoặc đã cử 

hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ 

Chiều nữa.  

Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường Quyền Sở Tại có 

thể cho cử hành một lễ thứ hai trong các nhà thờ, nhà nguyện công và 

bán công, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể 

cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các 

tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ ban Chiều được. Tuy nhiên 

đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành 

thánh lễ chính ban chiều.  

Chỉ có thể cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ 

giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.  
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NGHI THỨC ĐẦU LỄ VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

B- Nhà Tạm hoàn toàn để trống; trong thánh lễ chiều nay, sẽ 

được truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân 

rước lễ hôm hay và ngày mai.  

2- Ca nhập lễ                          x. Gl 6,14  

Chúng ta phải hãnh diện  

Về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  

Nơi Người, ta được giải thoát,  

Được sống và được sống lại;  

Chính Người giải thoát và cứu độ ta.  
3- Đọc hay hát Kinh Vinh Danh, trong lúc đọc hay hát kinh này thì 

rung chuông. Sau đó không rung chuông nữa cho đến Vọng Phục Sinh, 

trừ khi Hội Đồng Giám Mục hay Đấng Thường Quyền đã quy định thể 

khác.  

4- Lời nguyện nhập lễ  

Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân 

chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trối cho Hội thánh một hy lễ mới muôn 

đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay, 

chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền 

dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức 

sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển 

trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời.  
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BÀI ĐỌC 1        Xh 12, 1-8.11-14  

Sách Xuất Hành đưa ra những chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua, 

trong đó người Israel ăn thịt con chiên và lấy máu nó bôi lên khung 

cửa; nhờ máu này, các con đầu lòng của họ được thoát chết, trong 

khi các con đầu lòng người Aicập bị tàn sát. Từ đó, hằng năm họ ăn 

bữa tiệc Vượt Qua, để tưởng niệm ơn Chúa đã cứu họ khỏi ách nô 

lệ Aicập, và để Thiên Chúa hoàn thành ơn cứu thoát ấy.   

“Những chỉ  thị về bữa Tiệc Vượt qua”. 

Bài trích sách Xuất Hành.  

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất 

Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng 

thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Mùng 

mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi 

nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải 

mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. 

Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có 

bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày 

mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con 

cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt 

chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. 

Phải ăn như thế này: Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn 

vội vã:  vì đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Đêm ấy Ta sẽ đi qua xứ 

Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho 

đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. 

Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ 

đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác 

hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày 

ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên 

Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời”.   

Đó là lời Chúa.  
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ĐÁP CA                 Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18  

Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.  

1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh 

Chúa.       

Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.  

2) Trước mặt Chúa, thật là quý hoá cái chết của những bậc 

thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài 

đã bẻ gẫy xiềng xích cho con.       

Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.  

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu 

cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt 

toàn thể dân Ngài.  

Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.  

 

BÀI ĐỌC 2           1 Cr 11, 23-26  

Đoạn thư gửi tín hữu Côrintô là bản tường thuật xưa nhất về 

việc thiết lập bí tích Thánh Thể. Trong bữa ăn sau hết cùng với các 

môn đệ, vào chính dịp lễ Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giêsu 

ban Mình và Máu Người cho các môn đệ như con Chiên Vượt Qua 

thật, hy sinh vì loài người mỗi khi cử hành thánh lễ, và đặc biệt 

chiều nay, chúng ta cũng tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu và 

được hưởng nhờ ơn cứu chuộc Người thực hiện cho chúng ta.  
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“Mỗi khi anh em ăn và uống, 

anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô.  

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà 

tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, 

Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh  

nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm 

việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Người cầm lấy chén, và phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Ta; 

mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì 

mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc 

Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.   

Đó là lời Chúa.  

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM        Ga 13, 34  

Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con 

hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. 

TIN MỪNG         Ga 13, 1-15  

Trong bữa ăn sau hết, trước khi đi qua từ trần gian về với Cha, 

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Đây là một hành động tượng 

trưng nói lên ý nghĩa của cuộc thương khó: Chính vì yêu thương mà 

Chúa Giêsu hạ mình xuống như một đầy tớ, để phục vụ đến hoàn 

toàn từ bỏ bản thân. Người cũng muốn chúng ta noi gương Người 

trong tình yêu phục vụ đó.  
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“Ngài yêu thương họ đến cùng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình 

phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương 

những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ 

đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con 

Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó 

mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ 

trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, 

rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy 

khăn thắt lưng mà lau.  

Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: 

“Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc 

Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: 

“Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu 

Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với 

Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân 

con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ 

cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không 

phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói:  

“Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.  

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã 

trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm 

cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, 

vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn 

rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì 

Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm 

như Thầy đã làm cho các con”.  

Đó là lời Chúa. 
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RỬA CHÂN 

5- Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong 

thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều 

răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi 

thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.  

6- Các người giúp lễ sẽ hướng dẫn những người đàn ông đã được 

tuyển trọn đến ghế dọn sẵn. Sau đó linh mục (cởi áo lễ nếu cần), với các 

người giúp lễ, đi đến từng người, đổ nước trên chân họ và lau.  

7- Trong khi đó, hát một bài ca được ghi sau đây, hoặc những thánh 

ca thích hợp.  

Điệp ca 1                    x. Ga 13, 4.5.15  

 Chúa Giêsu trỗi dậy, rời bàn ăn,  

 Đổ nước vào chậu  

 Rồi bắt đầu rửa chân cho các môn đệ Người  

 Để làm gương cho họ noi theo.  

Điệp ca 2               x. Ga 13, 6.7.8 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?  

 Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân cho con,  

 Con sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.  

X.  Chúa đến chỗ Simon Phêrô,  

 Ông liền thưa Người rằng:  

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?  

X. Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu,  

 Nhưng sau này sẽ hiểu.  

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?  

Điệp ca 3                  x. Ga 13,14  

 Chúa nói: “Nếu Thầy là Chúa và là Thầy,  

 còn rửa chân cho anh em  

 Anh em lại càng phải rửa chân cho nhau”.   
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Điệp ca 4                  x. Ga 13, 35  

Đ.  Mọi người sẽ nhận biết  

 anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:  

 Là anh em có lòng yêu thương nhau.  

X.  Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ  

Đ.  Mọi người…  

Điệp ca 5                               x. Ga 13, 34  

 Chúa nói:  

 “Thầy ban cho anh em một điều răn mới  

 là anh em hãy yêu thương nhau,  

 như Thầy đã yêu thương anh em.”  

Điệp ca 6                   1 Cr 13, 13 

Đ.  Anh em hãy luôn luôn có đức tin, đức cậy, đức mến.  

 Trong ba đức này, đức mến trọng hơn.  

X.  Hiện bây giờ tin, cậy, mến, cả ba vẫn còn, nhưng đức mến 

mới là trọng nhất.  

Đ.  Anh em hãy…  

8- Sau khi rửa chân, hoặc nếu không rửa chân thì sau bài giảng, sẽ 

đọc lời nguyện giáo dân. Trong thánh lễ này không đọc Kinh Tin Kính. 
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PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

9- Bắt đầu phụng vụ Thánh Thể, có thể cho giáo dân lên dâng của lễ 

dành cho người nghèo.  

Trong lúc đó, hát bài thánh ca sau đây, hoặc bài khác thích hợp.  

Điệp ca  

Đâu có tình yêu thương đích thực,  

Thì ở đấy có Đức Chúa Trời.  
 

Tình yêu Đức Kitô làm cho ta hiệp nhất,  

Nào anh em một nhà, hãy vui mừng hoan lạc.  
 

Đem tấc dạ kính yêu dâng Chúa Trời hằng sống  

Mối chân tình cao rộng ta trao gửi cho nhau.  
 

Khi cùng nhau kết đoàn làm nên một thân thể  

Lo sao đừng chia rẽ sống hòa thuận bình an.  
 

Đừng tranh chấp kêu ca, chớ nặng lời cãi cọ.  

Nguyện Kitô Đức Chúa hằng ngự giữa chúng ta.  
 

Cúi xin Đức Kitô cho đoàn con hưởng kiến  

Giữa triều thần vinh hiển trên cõi phúc thiên thu.  
 

Hoan lạc chẳng phôi pha, nỗi vui mừng chan chứa  

Ôi hạnh phúc bao la đến muôn đời muôn thuở.  

10- Lời nguyện tiến lễ  

Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con, cử 

hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ 

tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô, là chúng con được hưởng 

ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT TLT.LY 

11- KINH TIỀN TỤNG THÁNH THỂ I 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Chính Người là Linh Mục đích thực và vĩnh cửu, đã thiết lập hy 

lễ trường tồn. Người là Đấng đầu tiên đã tự hiến mình cho Cha làm 

của lễ cứu độ, và truyền cho chúng con cũng dâng tiến để tưởng nhớ 

đến Người. Khi chúng con lãnh nhận Mình Người hiến tế vì nhân 

loại, chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con uống Máu Người 

đổ ra vì nhân loại, chúng con được rửa sạch tội khiên.  

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:  

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !  

Sau khi đọc hoặc hát kinh: Thánh! Thánh! Thánh! xong. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa 

chúng con,  

Chắp tay và đọc:  

chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận  

Làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:  

Và ban phúc † cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, 

của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.  

Dang tay đọc tiếp 

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của 

Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội 

Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của 

Cha là Ðức Giáo Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...) chúng con, và mọi 

đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. 
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Ðồng tế 1: Cầu cho người còn sống. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...) 

Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý cầu 

nguyện cho, đoạn giơ tay đọc tiếp:  

Và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin 

kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên 

Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: 

hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như 

lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa 

thật, hằng hữu và hằng sống. 

Ðồng tế 2: Hiệp thông cùng Hội Thánh. 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con họp mừng ngày cực 

thánh, là ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con bị trao nộp vì chúng 

con . 

Và chúng con kính nhớ: Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn 

đời đồng trinh, Thân Mẫu Ðức Giêsu Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng 

con; sau là thánh Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh 

Tông Ðồ và các thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-

cô-bê, Gio-an, Tô-ma, Gia-cô-bê, Phi-lip-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mat-

thêu, Si-mon và Ta-đê-ô, Li-nô, Cơ-lê-tô, Cơ-lê-men-tê, Xít-tô, Co-

nê-li-ô, Syp-ri-a-nô, Lô-ren-xô, Cơ-ri-xô-gô-nô, Gioan và Phao-lô, 

Cót-ma và Đa-mi-a-nô), và toàn thể các thánh. Vì công trạng và lời 

cầu khẩn của các ngài, xin Cha thương phù hộ chúng con mọi nơi 

mọi lúc. (Chúng con cầu xin, Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Amen). 

Chủ tế dang tay đọc tiếp: 

Vậy lạy cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con dâng lễ vật này, 

để kính nhớ ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã trối lại cho 

các môn đệ mầu nhiệm Mình và Máu thánh Người, để các môn đệ 

cử hành mà tưởng nhớ đến Người, cúi xin Cha vui lòng chấp nhận. 
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Xin Cha an bài cho chúng con ở đời này được hưởng bình an 

của Cha. Xin cứu chúng con khỏi án phạt đời đời và thâu nhận 

chúng con vào số những người được Cha tuyển chọn. 

Chắp tay  

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Đặt tay trên lễ vật và đọc: 

Lạy Cha, xin thánh hóa và chấp nhận lễ vật này làm của lễ 

thiêng liêng, hoàn hảo và đẹp lòng Cha. Xin biến của lễ này thành 

Mình và Máu Con rất yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. 

Chắp tay 

Tối hôm trước ngày chịu khổ hình, cho chúng con và muôn 

người được ơn cứu độ, là chính ngày hôm nay. 

Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc: 

Người cầm bánh trong tay thánh thiện, khả kính, ngước mắt lên 

trời, hướng về Cha là Thiên Chúa , và là Cha toàn năng của Người, 

dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, 

cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói: 
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TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Sau đó, linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân 

thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi 

chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng 

con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ 

vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ 

muôn đời. 

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật 

này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của 

Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và 

lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, Thượng tế của Chúa. 
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Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng 

lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết 

thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con 

Chúa,  

Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc: 

chúng con được † tràn đầy ơn phúc bởi trời.  

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Ðồng tế 1: Cầu cho người đã qua đời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (các) tôi tớ Chúa là T... (và T...) 

được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc 

bình an. 

Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, 

và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào 

nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. 

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Tay mặt đấm ngực và đọc: 

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,  

Rồi dang tay đọc tiếp:  

đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông 

phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh 

Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các 

thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng  
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lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, (chắp 

tay đọc tiếp) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh 

lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: Amen. 

12- Ca hiệp lễ                              1 Cr 11, 24-25  

Chúa nói:  

“Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em.  

Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới,  

Mỗi khi ăn và uống, anh em hãy làm việc này  

Để tuởng nhớ đến Thầy.  

13- Cho rước lễ xong, chủ tế đặt trên bàn thờ bình đựng Mình 

Thánh để cho rước lễ hôm sau và kết thúc thánh lễ bằng lời nguyện hiệp 

lễ.  

14-Lời nguyện hiệp lễ  

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con đã 

được bổ sức tại bàn tiệc của Đức Kitô, mai ngày, xin Chúa cũng đón 

nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con 

cầu xin...  
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KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ 

15. Đọc lời nguyện xong, chủ tế đứng trước bàn thờ, bỏ hương rồi 

quỳ gối xông hương ba lần lên Mình Thánh Chúa, đoạn nhận khăn 

choàng vai, dùng hai đầu khăn choàng phủ bình đựng Mình Thánh, và 

cầm bình lên.  

16. Cuộc rước kiệu tiến hành như sau: đi đầu là người cầm thánh 

giá, tiếp đến là linh mục mang Mình Thánh Chúa, cùng với các người 

cầm đèn nến, bình hương, kiệu dọc nhà thờ đến bàn thờ phụ đã được 

trang hoàng xứng đáng. Trong khi đó, hát thánh thi “Nào Ca Hát” hoặc 

một bài ca nào khác kính Mình Thánh.  

Nào Ca Hát  

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm  

Vua muôn dân đã đem trót thân mình  

Cùng máu đào làm lễ tế hy sinh  

Nên giá chuộc muôn người trên thế giới.  

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại  

Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,  

Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc âm  

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu  

Đêm dự bữa Tiệc Ly cùng bạn hữu  

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa.  

Người trao tay cho tất cả tông đồ  

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.  

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể  

Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,  

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,  

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.  

17-Khi đến nơi, linh mục đặt bình đựng Mình Thánh Chúa lên bàn 

thờ, bỏ hương rồi quỳ gối xông hương, trong lúc đó hát “Ôi Bí Tích”. 

Cuối cùng, đóng cửa nhà tạm.  
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Ôi Bí Tích  

Ôi Bí Tích thật cao vời khôn sánh,  

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,  

Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,  

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.  

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến  

Cha uy quyền và Con Một từ nhân,  

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,  

Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.  

18- Sau khi thinh lặng thờ lạy trong giây lát, linh mục và các người 

giúp lễ bái gối, trở vào phòng thánh.  

19- Sau đó, lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu 

còn thánh giá nào, phải phủ khăn.  

20. Ai tham dự thánh lễ chiều, không phải đọc giờ Kinh Chiều.  

20- Khuyên giáo dân, nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh 

Chúa ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng nửa đêm trở đi, không được tổ 

chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể. 
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GIỜ THÁNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

“Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, 

hiến tế vì anh em” (1Cr 11,24) 

I. KHAI MẠC 

1. Hát kính Thánh Thể. 

2. Lời nguyện mở đầu của chủ sự hay người hướng dẫn: 

 “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, hiến tế vì anh 

em” (1Cr 11,24) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa mà chúng con vừa nghe, 

đưa chúng con vào Mầu nhiệm Hiến tế của Chúa, Mầu nhiệm mà 

Hội Thánh cử hành trong những ngày thánh này. Chúa muốn trao 

gửi cho các tông đồ và chúng con chính bản thân của Chúa. Chúa 

muốn chia sẻ sự sống của Chúa cho chúng con và mời gọi chúng 

con biết chia sẻ chính mình mỗi khi cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện 

diện khiêm tốn và đích thực trong dấu chỉ tấm bánh. Chúng con thờ 

lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu 

mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã 

quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh 

Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón 

nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống 

thường ngày. 

Đêm nay, tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và 

chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm 

tình ngưỡng mộ, chúc tụng tôn vinh và cảm tạ tri ân. Nguyện xin 

Chúa tuôn đổ sức sống mới cho tất cả các thành phần dân Chúa, đặc 

biệt cho hàng linh mục là những thừa tác viên của Mầu nhiệm 

Thánh Thể và của Lời Chúa, để trong năm nay, năm mà Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam đã chọn chủ đề về Giáo Dục Gia đình, chúng 

con biết chiêm ngắm Chúa chính là vị Thầy đích thực dạy chúng  
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con về sự chia sẻ, sống quảng đại, hy sinh quên mình để mưu ích 

cho tha nhân. 

Xin “mở mắt đức tin” cho chúng con để chúng con nhận ra 

Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc 

đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào 

buổi chiều Phục Sinh và giải thích Kinh Thánh cho họ. Xin làm cho 

trái tim chúng con bừng cháy lên như cảm nghiệm bừng cháy của 

hai môn đệ làng Emmau (x. Lc 24,32). Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể 

và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa đào tạo và huấn 

luyện chúng con thành những tín hữu biết sống tình tương thân 

tương ái, đùm bọc lẫn nhau và nhiệt tâm cầu nguyện. Amen. 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA, SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN 

3. Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa: 

Trong bầu khí thánh thiện của đêm nay, Chúa quy tụ chúng ta ở 

lại bên Chúa như các môn đệ tại bàn Tiệc Ly. Đêm nay, chúng ta 

cùng canh thức với Chúa, lắng nghe và đáp trả tình yêu Chúa. Xin 

cho giờ cầu nguyện, tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ và chiêm ngưỡng 

Thánh Thể trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu. 

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến mở trí soi lòng, chiếu dọi vào tâm 

hồn chúng ta khuôn mặt và giáo huấn của Đức Giêsu, Đấng đã chết 

và phục sinh vì chúng ta và đưa chúng ta tới sự thật trọn vẹn. 

4. Hát: “Lắng nghe Lời Chúa” 

5. Bài đọc 1: 1Cr 11,23-27 

 “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại 

cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là 

Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm 

để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và 

nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi 

khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 

Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống  
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Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai 

ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến 

Mình và Máu Chúa” 

6. Suy niệm và cầu nguyện (1): 

Nam: Suy niệm 

Các kitô hữu thời kỳ đầu cử hành Thánh Thể trong một bữa ăn 

chiều, tại các tư gia. Họ chia sẻ của ăn của uống cho nhau, rồi sau 

đó lập lại nghi thức Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly để tưởng 

nhớ đến Ngài. Tiệc huynh đệ agapé đi trước, sau đó mới cử hành 

Thánh Thể. 

Việc này không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Những người khá giả 

hơn thì đến sớm, chọn chỗ tốt hơn và chỉ biết ăn uống; và như thế là 

không còn bầu khí chia sẻ huynh đệ, một điều cần thiết cho cử hành 

Thánh Thể. 

Thánh Phaolô nhắc lại cho các tin hữu Côrintô tầm quan trọng 

của việc cử hành bữa tôi của Chúa. Và đây là dịp để ngài xen vào 

trong lá thư của ngài trình thuật về việc lập Bí tích Thánh Thể, trình 

thuật mà ngài đã nhận được từ truyền thống, vì chính ngài đã không 

có mặt lúc đó. 

Trong trình thuật này, trình thuật mà chúng ta vừa nghe, thánh 

Phaolô nhắc lại cho các tín hữu Côrintô về việc Chúa Giêsu thiết lập 

Bí tích Thánh Thể như báo trước cái chết cứu chuộc và sự phục sinh 

của Ngài. 

Điều mà thánh Phaolô nhấn mạnh ở đây là Tiệc Thánh Thể liên 

kết với cái chết của Chúa Giêsu, cái chết đem lại ơn cứu độ. Trong 

đêm bị nộp, trước hết Chúa Giêsu đã thực hiện hành vi bẻ bánh. Tất 

cả các bản văn tường thuật việc thiết lập Thánh Thể đều nhấn mạnh 

đến hành vi này, đến nỗi sau này, người ta đã gọi Tiệc Thánh là “Lễ 

bẻ bánh”. Tại sao Chúa Giêsu lại bẻ bánh? Có phải chỉ để trao cho 

mỗi môn đệ một phần chăng? Không phải thế! Hành vi này không 

những biểu thị một sự chia sẻ mà còn biểu thị ý nghĩa sát tế nữa.  
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Bánh là chính Thân Mình Chúa Giêsu. Qua việc “bẻ bánh”, 

Chúa Giêsu đã bẻ chính Mình Ngài, theo ý nghĩa lời ngôn sứ Isaia 

đã tiên báo về người tôi tớ Thiên Chúa: Người phải tan nát vì tội lỗi 

chúng ta (x. Is 53,5). 

Thánh Phaolô hiểu cái chết của Chúa là một hiến tế vì nhân loại 

và sự hiến tế này có giá trị cứu chuộc. Thịt máu biểu thị toàn thể 

con người. Chén nhắc nhở giao ước mới mà tiên tri Giêrêmia đã 

loan báo: “Này sẽ đến ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ lập 

với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới… Đây là giao ước Ta 

sẽ lập với Israel – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi khắc vào dạ 

chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta… Ta sẽ là Thiên 

Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta” (Gr 31,31.33). 

Đối với người kitô hữu, giao ước mới này đã được đóng ấn 

bằng máu Chúa Giêsu đổ ra. Nó bao hàm sự tôn trọng những đòi hỏi 

của Tin mừng, bắt đầu bằng đòi hỏi của tình yêu huynh đệ. Vì vậy, 

chúng ta không thể đến với Thánh Thể mà trong lòng còn chất chứa 

hận thù, ngay cả chuyện thờ ơ với những người xấu số cũng không 

được. 

Quên lãng người nghèo khó khổ đau trong cử hành Thánh Thể 

là quên lãng Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó và đau khổ. Và 

như thế là hoàn toàn không xứng hợp. Chính điều này đã khiến cho 

thánh Phaolô phải viết: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa 

cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa”. 

Cử hành Thánh Thể để “chia sẻ Thánh Thể”. Cách nói này nhắc 

nhở một trật những điều này: Chúa Giêsu đã chia sẻ sự sống của 

mình với con người, cho tới chỗ chấp nhận một cái chết bất công; 

bánh thánh được chia sẻ giữa các tín hữu trong cử hành; bất cứ đời 

sống nào được Tin mừng nuôi dưỡng đều là một đời sống chia sẻ. 

Đây là một trong những lý do khiến cho Thánh Thể còn được gọi là 

“trọng tâm và tột đỉnh của đời sống Giáo Hội”, vì chia sẻ là một 

trong những thái độ Tin mừng cơ bản nhất. Trong Thông điệp Giáo 

Hội từ Thánh Thể, Đức Gioan Phaolô II viết: “Hồng ân Chúa Kitô  
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và Thánh Thần của Ngài mà chúng ta lãnh nhận khi rước lễ hoàn tất 

cách sung mãn tuyệt vời những ước muốn hiệp nhất huynh đệ đang 

ngự trị trong tâm hồn con người, đồng thời nâng cao kinh nghiệm 

về tình huynh đệ gắn liền với việc tham dự chung vào cùng một bàn 

tiệc Thánh Thể, đến một mức độ vượt trên mức độ của một kinh 

nghiệm thuần túy đồng bàn của con người” (số 24). 

Nữ: Cầu nguyện 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã trao ban 

cho Hội Thánh một hồng ân vô giá là Bí tích Thánh Thể, trong đó 

Chúa trao ban Thân Mình cho chúng con. Chúng con nhớ rằng thân 

thể Chúa là thân thể của Đấng đã bị đóng đinh, mà cũng là Thân 

Thể Giáo Hội có sứ mệnh hiến ban mình cho thế gian được sống. 

Hai thân thể đó qui hướng về nhau. Chúa mời gọi chúng con coi 

Thánh Thể là trọng tâm của đời sống, liên kết chúng con với tặng 

phẩm là cả con người của Chúa. 

Đ/ Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con. 

X/ Xin đừng để cho những cử hành phụng vụ của chúng con trở 

thành tầm thường, nhạt nhẽo vô hồn. 

Đ/ Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con. 

X/ Xin cho chúng con biết quý trọng ân sủng Chúa ban là được 

cử hành Thánh Thể. Xin cho chúng con biết tham dự hết mình, biết 

lắng nghe lời Chúa, biết chia sẻ tấm bánh được trao ban. 

Đ/ Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con. 

X/ Xin giúp chúng con khi tham dự Thánh Thể biết chia sẻ với 

mọi người, không quên lãng một ai. Xin cho chúng con được thấm 

nhuần hành động hiến tế của Chúa ngõ hầu thế gian được sống. 

Đ/ Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con. 

Thinh lặng. (Đêm nay, cần nhiều giây phút thinh lặng đễ chiêm 

ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn) 

7. Chúc tụng và tung hô: 
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Người hướng dẫn:  

Giờ đây, chúng ta cùng chúc tụng tung hô Chúa: 

X/ Chúc tụng Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại. 

Đ/ Đó là niềm hy vọng cho chúng con. 

X/ Chúc tụng Chúa đã hiến tế Thân Mình vì chúng con để 

chúng con được sống. 

Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con. 

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Lời hằng sống cho chúng con. 

Đ/ Đó là nguồn ánh sáng của chúng con. 

X/ Chúc tụng Chúa đã thanh tẩy chúng con bằng thập giá của 

Chúa. 

Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con. 

X/ Chúc tụng Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con. 

Đ/ Đó là nguồn vui và hạnh phúc của chúng con. 

8. Hát về Thánh Thể hay về Tình yêu Chúa. 

9. Bài đọc 2: Ga 15,1-13 

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành 

nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn 

cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái 

hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành 

nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây 

nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở 

lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ  
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được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh 

em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh 

em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 

Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình 

thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em 

được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên 

trọn vẹn. 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn 

tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” 

10. Suy niệm và cầu nguyện (2): 

Nam: Suy niệm 

Cây nho là hình ảnh truyền thống của Thánh Kinh. Chúa Giêsu 

dùng hình ảnh cây nho, cành nho và người trồng nho để nói đến một 

tương quan liên vị: Ngài là cây nho đích thật, các môn đệ của Ngài 

là những cành nho và Chúa Cha là người trồng nho. 

Người trồng nho có nỗi nhọc nhằn và có cả niềm vui. Niềm vui 

của người trồng nho là thấy được những nhánh nho sai trái và ngọt 

ngào. Nỗi nhọc nhằn của người trồng nho là chăm sóc, cắt tỉa các 

nhánh nho. 

Nhánh nho có quả ngọt và sai trái cũng như có thể có nguy cơ 

bị héo khô, cằn cỗi. Những nhánh nho có quả ngọt và sai trái là 

những nhánh nhận được nhựa sống từ thân nho. 

Từ hình ảnh này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy gắn bó 

mật thiết với Ngài, hãy ở lại trong tình thương của Ngài. Tình 

thương của Chúa ví như nhựa sống của thân nho. Ở lại trong Chúa 

Giêsu làm cho đời người môn đệ sinh hoa kết trái. Ở lại trong Chúa 

Giêsu làm vui lòng Chúa Cha. 
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Với lời mời gọi hãy ở lại trong tình thương của Chúa, ta gặp 

thấy một khao khát của Chúa. Chúa Giêsu khao khát chúng ta khao 

khát Ngài. Chúa chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Chúa muốn chúng 

ta làm bạn với Ngài. 

Một khi chúng ta trở nên bạn hữu của Chúa thì đó là lúc Chúa 

trao ban cho chúng ta giới răn yêu thương. Tình thương và sự chia 

sẻ trong cuộc đời người môn đệ là hoa trái nhận được từ tình bạn 

với Chúa. 

Nữ: cầu nguyện 

Giờ đây, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các gia đình: 

X/ Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết gắn bó với Chúa như 

cành nho gắn liền với thân nho – để sinh hoa kết trái là các việc lành 

phúc đức. 

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con. 

X/ Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu – 

Xin cho các gia đình chúng con được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần 

tình tương thân tương ái. 

X/ Từ nguyên thủy, Chúa dựng nên loài người có nam có nữ - 

xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung thủy 

với nhau. 

X/ Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và 

hy sinh mạng sống cho muôn người – xin dạy chúng con biết quên 

mình phục vụ anh chị em và lưu tâm đến người đau khổ khó nghèo. 

X/ Còn những gia đình đang gặp thử thách – xin cho họ được 

nâng đỡ nhờ tình thương của Chúa. 

11. Cầu nguyện bằng một bài hát thích hợp… 
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12. Lời cầu nguyện của chủ sự hay người hướng dẫn. 

Lạy Chúa Giêsu, trong bài ca thứ tư về người tôi tớ Giavê (Is 

53,3-5), ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh về người tôi tớ mà cả 

cuộc đời là sống cho người khác và vì người khác, sống cho tình 

yêu và chết cho tình yêu: 

 “Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, 

phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. 

Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, 

bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. 

Sự thật, chính người đã mang lấy 

những bệnh tật của chúng ta, 

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, 

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, 

bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. 

Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, 

bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; 

người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, 

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 

53,3-5). 

Xin Chúa cho chúng con biết chiêm ngắm cuộc thương khó của 

Chúa và khắc ghi vào lòng lời của Chúa: “Không có tình thương 

nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn 

hữu của mình” (Ga 15,13). Trong mỗi gia đình chúng con, xin dạy 

chúng con biết yêu thương nhau bằng trái tim của Chúa, biết tha thứ 

cho nhau với tấm lòng của Chúa, biết quan tâm đến nhau với ánh 

nhìn của Chúa, để các gia đình chúng con làm trổ sinh nhiều hoa trái 

thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thần để 

nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin Chúa huấn 

luyện chúng con mỗi ngày để chúng con biết sống trọn vẹn lễ nghĩa 

gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình thương thân tương ái. 

Amen. 
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13. Hát: “Xin Chúa dạy con” 

III. KẾT THÚC 

Lời nguyện kết thúc của chủ sự hay người hướng dẫn: 

Lạy Cha, chúng con dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân. Cha đã 

ban cho nhân loại Con Một Cha là Đấng Cứu Độ Trần gian. Ngài đã 

trao ban Thịt Máu mình làm lương thực thiêng liêng để chúng con 

được sống sự sống của Cha. Xin Cha ban cho chúng con một trái 

tim khao khát, khao khát đến với Con Một Cha để được ở lại trong 

tình thương của Ngài. Amen. 
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NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 
 

Ý NGHĨA 

NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ 

CỬ HÀNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

KÍNH THỜ THÁNH GIÁ 

RƯỚC LỄ 
 

Ý NGHĨA 

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, các Kitô hữu trên hoàn cầu đều ăn 

chay: đây là ngày chay Vượt Qua kỷ niệm Chúa đã chịu Thương 

Khó, và Giáo hội khuyên chúng ta tiếp tục giữ cho tới đêm thánh.  

Vào buổi chiều hoặc tối hôm nay, có nghi lễ về cuộc Thương 

Khó của Chúa. Bắt đầu là phụng vụ lời Chúa, với bài Thương Khó 

theo thánh Gioan. Sau bài diễn giảng là những lời cầu đặc biệt long 

trọng cho toàn thể Giáo hội và thế giới, cho hết mọi hạng người, vì 

ơn cứu độ do Đấng Cứu Thế đã đổ máu ra để thực hiện, cần phải đạt 

tới khắp nơi trên mặt đất. Sau đó linh mục đưa thánh giá ra cho 

cộng đoàn tôn kính, rồi mọi người thông hiệp với Mình Thánh Chúa 

Kitô.  

Trong buổi họp mừng này, điều nổi bật hơn cả không phải là 

các đau khổ nhục nhằn của cuộc Thương Khó, nhưng là vinh quang 

của thánh giá, vì mỗi lần Giáo hội tưởng niệm Chúa đã chịu chết thì 

đồng thời cũng tuyên xưng Người đã Phục Sinh. Vì thế, các bài ca 

hôm nay đầy những lời tung hô Chúa Kitô hiển thắng: “Lạy Thiên 

Chúa chí thánh! Lạy Thiên Chúa oai hùng! Lạy Thiên Chúa muôn 

đời hằng hữu! Xin thương xót chúng con” (Dân Ta hỡi).  
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 “Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, hát mừng Ngài 

sống lại hiển vinh; ấy chính vì bởi cây thập giá, niềm hân hoan tràn 

ngập địa cầu” (điệp ca).  

NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ 

1. Trên bàn thờ chính:  

- Không thánh giá, không khăn bàn thờ, không đèn.  

- Chân để đặt thánh giá.  

- Dưới cấp bàn thờ, đặt gối nếu chủ sự sẽ phủ phục.  

2. Trên bàn nhỏ cạnh bàn thờ chính:  

- Khăn trải bàn thờ.  

- Giá sách với tập “Nghi Thức Tuần Thánh”.  

- Khăn thánh.  

- Nước tráng chén và rửa tay.  

- Giây các phép cho các linh mục và phó tế mang khi cho rước 

lễ.  

3. Trong cung thánh:  

- Giá sách với bài tường thuật “Cuộc Thương Khó”.  

4. Trên bàn thờ đang có Mình Thánh:  

- Khăn thánh, khăn choàng vai, đèn  

5. Trong phòng thánh:  

- Lễ phục cho chủ sự, phó tế và các phụ tế (mầu đỏ).  

- Thánh giá sẽ dùng khi thờ lạy.  

- Đèn dùng khi kiệu thánh giá.   
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CỬ HÀNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

1- Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay và ngày mai Hội thánh 

không cử hành bí tích nào hết.  

2- Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, 

không trải khăn.  

3- Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa, trừ khi 

lý do mục vụ khuyên nên làm muộn hơn. Nghi thức này gồm ba phần: 

Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh Giá, và Rước Lễ.  

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc 

Thương Khó của Chúa mà thôi; tuy nhiên vào bất cứ giờ nào trong ngày, 

cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân nào không thể 

tham dự nghi thức.  

4- Linh mục và phó tế, mặc lễ phục đỏ như khi cử hành thánh lễ, 

tiến ra bàn thờ, cúi chào rồi phủ phục xuống đất hoặc quỳ gối, và tất cả 

mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.  

5- Linh mục và các người giúp lễ đến ghế, quay về phía giáo dân, 

linh mục dang tay đọc một trong hai lời nguyện sau đây:  

Lời Nguyện (không đọc “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”)  

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng 

cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá, để hoàn thành mầu 

nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin 

Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn 

mãi. Chúng con cầu xin…  

Hoặc  

Lạy Chúa, từ lòng mẹ, chúng con đã phải mang án chết do tội 

Ađam truyền lại, nhưng nhờ mầu nhiệm Con Chúa chịu khổ hình, 

Chúa đã tiêu diệt sự chết. Vậy giờ đây, xin Chúa ban ơn thánh hóa 

biến đổi chúng con nên giống hình ảnh Ađam mới là Đức Kitô, 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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PHẦN THỨ NHẤT  

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

6- Mọi người ngồi xuống, nghe đọc bài thứ nhất, trích sách Isaia, rồi 

hát đáp ca.  

BÀI ĐỌC 1             Is 52,13-53,12  

Bài ca thứ tư về người tôi tớ Chúa, nói người tôi tớ bị sỉ nhục, 

hành hạ và sau cùng bị giết, mà vẫn hiền lành như con chiên, không 

mở miệng kêu ca. Người tôi tớ chịu như vậy, là vì đền tội thay cho 

kẻ khác, và mang lấy hình phạt kẻ khác đáng chịu. Chính vì thế mà 

người tôi tớ Chúa làm cho muôn người nên công chính, và đem lại 

cho họ phúc bình an. Các tác giả Tân ước thấy rằng: những lời 

sách Isaia đây đã thực hiện nơi Chúa Giêsu và giúp ta hiểu hơn ý 

nghĩa và hiệu lực của cái chết của Chúa Giêsu, đem lại ơn cứu 

chuộc cho ta.  

“Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia.  

Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả 

tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ 

mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế, 

muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt 

người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình 

chưa hề được nghe.  

Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh 

cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một 

rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng 

còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để 

chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như 

kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị 

khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người.  
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Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã 

gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ 

phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng 

người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác 

chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và 

bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta 

lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên 

người tội ác của tất cả chúng ta.  

Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như 

con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén 

lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, 

người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì 

người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh 

phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, 

nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người 

đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. 

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ.  

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng 

dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi 

khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự 

thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, 

sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, Ta trao phó nhiều dân cho 

người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì 

người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, 

người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm 

nhân.   

Đó là lời Chúa.  
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ĐÁP CA         Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16. 17 và 25  

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.  

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con 

muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Con 

phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung 

thành, xin cứu chữa con.       

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.  

2) Con trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười 

cho khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con 

ngoài đường, họ tránh xa con. Con bị người ta quên, không để ý tới, 

dường như đã chết, con đã trở nên như cái bình bị vỡ tan.       

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.  

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là 

Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ 

con khỏi tay quân thù và những người bách hại.       

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.  

4)  Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu 

sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường 

mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa.       

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.  
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7- Tiếp theo là bài đọc thứ hai trích thư gửi tín hữu Do Thái, và hát 

tung hô Tin Mừng.   

BÀI ĐỌC 2              Dt 4, 14-16; 5, 7-9  

Đức Giêsu cũng là người như chúng ta. Vì thế, trước đau khổ 

và cái chết Người cũng cảm thấy khắc khoải, mặc dầu bị xâu xé 

trong tâm hồn và thể xác, Người đã vâng phục chấp nhận thánh ý 

Chúa Cha. Vì thế, Người vừa là tư tế vừa là lễ vật hy sinh đem lại 

ơn cứu độ cho mọi người.  

“Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, 

và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”. 

Bài trích thư gởi tín hữu Do-thái.  

Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua 

các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ 

vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải 

chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng 

ta, trái lại,  Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng 

ta, ngoại trừ tội lỗi.   

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ dâng lời 

cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng 

thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, 

Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn 

tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những 

kẻ tùng phục Người.   

Đó là lời Chúa. 

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM          Pl  2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 
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8- Rồi đọc bài Thương Khó theo thánh Gioan, cũng theo cách thức 

như Chúa Nhật Lễ Lá 

BÀI THƯƠNG KHÓ      Ga 18, 1 – 19, 42 

Bài Thương Khó theo thánh Gioan mô tả việc Đức Giêsu đi từ 

trần gian này đến với Chúa Cha, và những lợi ích thiêng liêng phát 

xuất từ đó. Đức Giêsu chính là Con Chiên Vượt Qua bị sát tế, để 

nhờ Máu Chiên đó mà dân được cứu. Thánh Gioan không nhấn 

mạnh đến những đau khổ, sỉ nhục Đức Giêsu chịu, nhưng nhấn 

mạnh đến tính cách hoàn toàn tự nguyện của Người. Người biết 

mình đi đến cái chết, và Người tự ý hoàn toàn tất cả những gì Chúa 

Cha muốn. Giờ Đức Giêsu chịu treo cao trên thập giá, chính là giờ 

Người đánh bại Satan, Người được tôn vinh và lôi kéo mọi người 

lên với Người. Khi trút hơi thở, Người trao thần khí lại cho Hội 

thánh. Từ cạnh sườn Người máu và nước chảy ra, tượng trưng cho 

hai bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể thành lập Hội thánh. 

“Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Gioan.  

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó 

có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên 

phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các 

môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các 

thượng tế và biệt phái cấp cho, nó đến đấy với đèn đuốc và khí giới. 

Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho Mình, nên Người tiến ra 

và hỏi chúng: “Các ngươi tìm ai?” 

C. Chúng thưa lại: S. “Giêsu Nadarét”. C. Chúa Giêsu bảo: “Ta 

đây”. C. Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. 

Nhưng khi Người vừa nói “Ta đây”, bọn chúng giật lùi lại và ngã 

xuống đất. Người lại hỏi chúng: “Các ngươi tìm ai?” C. Chúng thưa: 

S. “Giêsu Nadarét”. C. Chúa Giêsu đáp lại: “Ta đã bảo các ngươi 

rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những  
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người này đi”. C. Như thế là trọn lời đã nói: Con chẳng để mất 

người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con. Bấy giờ Simon 

Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, 

chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu 

bảo Phêrô rằng: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đã trao lẽ nào 

Ta không uống!” C. Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của 

người Do-thái bắt Chúa Giêsu trói lại, và điệu Người đến nhà ông 

Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế 

năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do-

thái: để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và 

môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế 

nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô 

đứng lại ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng 

tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tì gác 

cửa liền bảo Phêrô: S. “Có phải ông cũng là môn đệ của người đó 

không?” C. Ông đáp: S. “Tôi không phải đâu”. C. Đám thủ hạ và vệ 

binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh, Phêrô 

cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và 

giáo lý của Người. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói công khai trước 

mặt thiên hạ, Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, 

nơi mà các người Do-thái thường tụ họp, Tôi không nói chi thầm 

lén cả. Tại sao ông lại hỏi Tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe 

Tôi về những điều Tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều Tôi nói”. C. 

Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói: S. 

“Anh trả lời vị thượng tế như thế ư”. C. Chúa Giêsu đáp: “Nếu Ta 

nói sai, hãy chứng minh điều sai đó; mà nếu Ta nói phải, thì tại sao 

anh lại đánh Ta?” C. Rồi Anna cho giải Người vẫn bị trói đến cùng 

vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông: S. 

“Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?” C. Ông chối và nói: 

S. “Tôi không phải đâu”. C. Một tên thủ hạ của vị thượng tế, có họ 

với người bị Phêrô chém đứt tai, cãi lại rằng: S. “Tôi đã chẳng thấy 

ông ở trong vườn cùng với người đó sao?” C. Phêrô lại chối nữa, và 

ngay lúc đó gà liền gáy.  
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Bấy giờ họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc 

đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để 

có thể ăn Lễ Vượt Qua. Lúc ấy Philatô ra ngoài để gặp họ và nói: S. 

“Các ngươi tố cáo người này về điều gì”. C. Họ đáp: S. “Nếu hắn 

không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan”. C. 

Philatô bảo họ: S. “Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông”. 

C. Nhưng người Do-thái đáp lại: S. “Chúng tôi chẳng có quyền giết 

ai cả”. C. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: Người 

sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Philatô trở vào pháp đình gọi Chúa 

Giêsu đến mà hỏi: S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” C. 

Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với 

quan về tôi?” C. Philatô đáp: S. “Ta đâu phải là người Do-thái. 

Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã 

làm gì?” C. Chúa Giêsu đáp: ?”Nước tôi không thuộc về thế gian 

này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã 

chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng nước tôi 

không thuộc chốn này”. C. Philatô hỏi lại: S. “Vậy ông là Vua ư?” 

C. Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến 

trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về 

Chân lý thì nghe tiếng tôi”. C. Philatô bảo Người: S. “Chân lý là cái 

gì?” C. Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: S. 

“Ta không thấy nơi người này có lý do để khép án. Nhưng theo tục 

lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp 

Lễ Vượt Qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích Vua Do-thái 

cho các ngươi chăng?” C. Họ liền la lên: S. “Không phải tên đó, 

nhưng là Baraba”. C. Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Philatô 

truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn Người. Binh sĩ kết một triều 

thiên bằng gai nhọn đội lên đầu Người và nói: S. “Tâu Vua Do-

thái!” C. Và vả mặt Người. Philatô lại ra ngoài và nói: S. “Đây ta 

cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta 

không thấy nơi người ấy một lý do để kết án”. C. Bấy giờ Chúa 

Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Philatô bảo họ: S. “Này là 

Người”. C. Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to:  
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S. “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!” C. 

Philatô bảo họ: S. “Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập 

giá, phần ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông”. C. Người Do-thái 

đáp lại: S. “Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó 

tự xưng là Con Thiên Chúa”. C. Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ 

hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu: S. “Ông ở đâu 

đến?” C. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Philatô 

bảo Người: S. “Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có 

quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?” 

C. Chúa Giêsu đáp: “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên 

không ban xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng 

hơn”. C. Từ lúc đó Philatô tìm cách tha Người. Nhưng người Do-

thái la lên: S. “Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần 

của Xêsa, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xêsa”. C. Philatô 

vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài rồi ông lên ngồi 

toà xử, nơi gọi là Nền đá, tiếng Do-thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào 

khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Philatô bảo dân: S. 

“Đây là vua các ngươi”. C. Nhưng họ càng la to: S. “Giết đi! Giết 

đi! Đóng đinh nó đi!” C. Philatô nói: S. “Ta đóng đinh vua các 

ngươi ư?” C. Các thượng tế đáp: S. “Chúng tôi không có vua nào 

khác ngoài Xêsa”. C. Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng 

đinh.  

Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến 

nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng 

đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người 

một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng 

và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, 

Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, 

vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết 

thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến 

thưa với Philatô:  S. Xin đừng viết “Vua dân Do Thái”, nhưng nên 

viết: “Người này đã nói: ‘Ta là vua dân Do-thái’”. C. Philatô đáp:  
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S. “Điều ta đã viết là đã viết”. C. Khi quân lính đã đóng đinh 

Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì họ lấy áo Người chia làm bốn phần 

cho mỗi người một phần, còn cái áo dài là áo không có đường khâu, 

đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: S. “Chúng ta đừng xé áo 

này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy”. C. Hầu ứng nghiệm 

lời Kinh Thánh: “Chúng đã chia nhau các áo Ta và đã rút thăm áo 

dài của Ta”. Chính quân lính đã làm điều đó.  

Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với 

chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi 

thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng 

Mẹ rằng: “Hỡi Bà, này là con Bà”. C. Rồi Người lại nói với môn đệ: 

“Này là Mẹ con”. C. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà 

mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh 

được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: “Ta khát!” C. Ở đó có một bình 

đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu 

ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, 

Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất”. C. Và Người gục đầu xuống 

trút hơi thở cuối cùng.  

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)  

Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá 

trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái 

xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. 

Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ 

hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần 

Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân 

Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; 

tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, 

mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình 

nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra 

để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Người ta sẽ không đánh dập một 

cái xương nào của Người”. Lời Kinh Thánh khác rằng: “Họ sẽ nhìn 

xem Đấng họ đã đâm thâu qua”.  
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Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng 

thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa 

Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô 

cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. 

Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm 

hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc 

thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh 

có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì 

là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ 

đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.   

Đó là lời Chúa. 

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

10- Phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục bằng lời cầu nguyện cho mọi 

người theo cách thức sau đây: Phó tế đứng tại giảng đài, đọc lời kêu mời 

nói lên ý cầu nguyện. Đoạn mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây 

lát. Sau đó linh mục đứng tại ghế hoặc tại bàn thờ (hay tại giảng đài) 

dang tay đọc lời nguyện. Trong suốt thời gian đọc các lời nguyện, giáo 

dân có thể quỳ hoặc đứng.  

11- Hội  Đồng Giám Mục có thể tiên liệu một lời tung hô của dân 

chúng trước lời nguyện của linh mục, hoặc có thể quyết định giữ lại lời 

kêu mời cổ truyền của phó tế: Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên 

và mọi người quỳ gối thinh lặng cầu nguyện rồi đứng lên.  

12- Trong trường hợp cộng đoàn có nhu cầu đặc biệt quan trọng 

Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép hoặc ấn định một lời nguyện 

đặc biệt.  

13- Trong số các lời nguyện ghi trong sách lễ, linh mục được phép 

chọn những lời nguyện nào thích hợp với hoàn cản địa phương, nhưng 

phải giữ thứ tự những ý nguyện đã được quy định để cầu nguyện cho 

mọi người (quy chế tổng quát sách lễ Rôma, số 46).  
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I. Cầu Cho Hội Thánh  

Anh (chị) em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội thánh Chúa. 

Xin cho Hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo tồn ở 

khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc 

nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.  

(Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân 

được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là Đấng yêu 

thương gầy dựng Hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để 

Hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng 

tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin…  

II. Cầu Cho Đức Thánh Cha  

Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha T.     Chính Chúa đã chọn 

Người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho Người luôn an 

khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách 

khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha T.     

và trao cho Người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời 

chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn Người; để nhờ 

Người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son, chúng con 

cầu xin…  

III. Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ và Giáo Dân.  

Ta hãy cầu cho Đức (Hồng Y) Giám Mục T.    của giáo phận 

chúng ta, cho hàng Giám Mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi 

người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp 

địa cầu.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  
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Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn 

hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Hội thánh. Nay chúng con tha thiết 

nguyện cầu: Xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội thánh, biết 

theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng 

con cầu xin…  

IV. Cầu Cho Dự Tòng  

Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng (có mặt nơi đây). Xin Chúa 

thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin 

Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, 

để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội thánh 

không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng 

(có mặt nơi đây), được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, 

hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy và gia 

nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin… 

V. Cầu Cho mọi tín hữu được hiệp nhất  

Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô, và đang 

cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả 

trong Hội thánh duy nhất của Người.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho 

những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ xum vầy được 

luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức 

Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi 

mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia 

sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin… 
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VI. Cầu Cho Người Do Thái  

Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu 

tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ 

ngày càng mến yêu Danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước 

của Người.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu 

độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương 

nghe lời Hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia 

cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, Đấng 

hằng sống và hiển trị muôn đời.  

VII. Cầu Cho Người Ngoài Kitô Hữu  

Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh 

Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy 

không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, 

được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con, 

ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với 

Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng 

Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin…  

VIII. Cầu Cho Người Vô Thần  

Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, 

nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: Xin cho họ một ngày 

kia được gặp thấy Người.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  
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Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim 

con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ 

được bình an khi gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian 

dù đang sống giữa muôn và nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những 

dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái 

yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa 

đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin… 

IX. Cầu Cho Những Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia  

Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương 

soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho 

dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. 

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, 

và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà 

ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết 

cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh 

vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu 

xin…  

X. Cầu Cho Những Người Đau Khổ  

Anh (chị) em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn 

năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ 

muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng 

xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, 

chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.  

 (Chúng ta hãy quỳ xuống – Xin đứng lên)  
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Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu 

phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng 

nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn 

hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng 

con cầu xin…  

PHẦN THỨ HAI  

KÍNH THỜ THÁNH GIÁ 

Dứt lời nguyện cho mọi người, đến phần long trọng kính thờ thánh 

giá. Ở đây có hai hình thức suy tôn thánh giá, nên chọn hình thức nào 

thích hợp hơn với nhu cầu mục vụ.  

HÌNH THỨC THỨ NHẤT 

Đem thánh giá có phủ khăn ra bàn thờ, hai người giúp lễ cầm nến 

cháy đi hai bên. Linh mục đứng trước bàn thờ, nhận thánh giá, mở phần 

khăn che phía đầu thánh giá, nâng thánh giá lên và hát câu kêu mời: 

“Đây là cây thánh giá”, phó tế hoặc ca đoàn hát giúp linh mục. Mọi 

người đáp: “Ta hãy đến bái thờ”. Hát xong, mọi người quỳ gối thinh 

lặng cầu nguyện giây lát, linh mục vẫn đứng nâng cao thánh giá.  

Rồi linh mục mở khăn che cánh phải thánh giá, nâng cao thánh giá 

lên hát kêu mời như trên.  

Sau cùng linh mục bỏ hết khăn che thánh giá, lại nâng lên và hát 

kêu mời như trên.  

Rồi linh mục mang thánh giá, xuống lối vào cung thánh hoặc đến 

nơi nào xứng hợp có hai người cầm nến cháy đi hai bên; đến nơi, ngài 

đặt thánh giá tại đó, hoặc trao cho hai người giúp lễ đỡ hai bên, còn đèn 

nến thì đặt hai bên tả hữu. Đoạn bắt đầu việc tôn thờ thánh giá như số 18 

dưới đây. 
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HÌNH THỨC THỨ HAI 

17- Linh mục, hoặc phó tế, hay một thừa tác viên khác xứng hợp, 

cùng các người giúp lễ, đến cửa nhà thờ, nhận thánh giá không phủ 

khăn, các người giúp lễ thì nhận nến cháy, rồi đi kiệu qua lòng nhà thờ 

lên cung thành. Tại ba nơi: ở gần cửa, ở giữa nhà thờ và ở lối vào cung 

thánh, người cầm thánh giá nâng cao lên và hát câu kêu mời: “Đây là 

cây thánh giá”; mọi người đáp: “Ta hãy đến bái thờ”, rồi quỳ gối thinh 

lặng giây lát như trên. Sau đó đặt thánh giá và đèn, nến ở lối vào cung 

thánh như trên (số 16). 

LỜI MỜI GỌI KÍNH THỜ THÁNH GIÁ 

X.  Đây là cây thánh giá,  

 Nơi đã treo Đấng Cứu Độ trần gian.  

Đ.  Ta hãy đến bái thờ.  

KÍNH THỜ THÁNH GIÁ 

18- Để kính thờ thánh giá, linh mục, giáo sĩ và giáo dân lần lượt tiến 

lên và tỏ lòng tôn kính thánh giá bằng cách bái gối, hoặc bằng dấu hiệu 

nào khác thích hợp, theo phong tục địa phương, ví dụ hôn thánh giá.  

Trong khi đó hát điệp ca: “Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá 

Chúa”, những câu than vãn hoặc các thánh ca khác thích hợp; những ai 

tôn thờ xong thì trở về chỗ ngồi.  

19- Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ. Nếu 

vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên kính thờ thánh giá được, 

thì sau khi một phần tín hữu đã kính thờ, linh mục cầm thánh giá lên 

đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi 

nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.  

20- Nghi thức kính thờ chấm dứt, mang thánh giá đặt vào chỗ của 

thánh giá tại bàn thờ. Còn các nến cháy đặt chung quanh bàn thờ hay đặt 

gần thánh giá.  
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PHẦN THỨ BA  

RƯỚC LỄ 

21- Trải khăn phủ bàn thờ và khăn thánh, rồi đặt sách lễ lên. Đoạn 

phó tế hoặc chính linh mục, nếu không có phó tế, đi rước Mình Thánh từ 

bàn thờ phụ theo đường tắt về bàn thờ chính, trong lúc đó mọi người 

đứng thinh lặng. Hai người giúp lễ cầm nến cháy cùng đi rước Mình 

Thánh với linh mục, sau đó đặt nến trên hay bên cạnh bàn thờ.  

22- Khi phó tế đã đặt Mình Thánh trên bàn thờ và mở bình đựng 

Mình Thánh rồi, linh mục tiến lại, cúi mình và bước lên bàn thờ. Nếu 

không có phó tế thì chính linh mục đặt Mình Thánh trên bàn thờ, mở 

bình đựng Mình Thánh, cúi mình, rồi chắp tay đọc lớn tiếng:  

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám 

nguyện rằng:  

Linh mục dang tay đọc chung với mọi người:  

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng này, và tha nợ 

chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để 

chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.  

Linh mục dang tay đọc tiếp:  

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương 

cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng 

lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và 

được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày 

hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con ngự đến.  

Linh mục chắp tay. Giáo dân tung hô:  

Vì Cha là Vua là Chúa quyền năng, là Đấng vinh hiển muôn 

đời.  
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23- Linh mục chắp tay đọc thầm:  

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chớ gì việc rước Mình và Máu Chúa 

đừng nên cớ cho con bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng nhân 

lành Chúa, gìn giữ và cứu chữa hồn xác con.  

24- Linh mục cúi mình, tay trái cầm bình đựng Mình Thánh, tay 

phải cầm Bánh Thánh, giơ cao một chút, quay về phía giáo dân, đọc lớn 

tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian: Phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.  

Linh mục đọc chung một lần với giáo dân:  

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin 

Chúa chỉ phán một lời thì con được lành mạnh.  

Rồi linh mục cung kính rước Mình Thánh.  

25- Linh mục đi trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Đang khi đó 

có thể hát một bài thánh ca thích hợp.  

26- Cho rước lễ xong, một thừa tác viên xứng hợp mang bình đựng 

Mình Thánh đến nơi đã dọn sẵn trong phòng áo, hoặc đặt vào nhà tạm 

nếu hoàn cảnh đòi buộc.  

27- Có thể giữ thinh lặng thánh trong giây lát, rồi linh mục đọc lời 

nguyện sau đây: 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức 

Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng 

con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng 

con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời 

chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…  

28- Để giải tán, linh mục đứng quay về phía dân chúng, giơ tay trên 

họ và đọc lời nguyện sau đây:  
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Lời nguyện chúc lành trên dân Chúa  

Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm Con Một 

Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được phục sinh với 

Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào, mà ban cho họ ơn tha 

thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa, và 

vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con 

cầu xin…  

Mọi người yên lặng ra về. Vào lúc thuận tiện lột khăn bàn thờ.  

29- Những ai đã tham dự nghi thức phụng vụ trọng thể ban chiều 

này, không buộc phải đọc giờ Kinh Chiều 
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NGHI THỨC THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

 

Ý NGHĨA 

NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC 

QUI LUẬT CẦN BIẾT 

LÀM PHÉP LỬA VÀ CHUẨN BỊ NẾN 

KIỆU NẾN PHỤC SINH 

CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

PHỤNG VỤ THÁNH TẨY 

KINH CẦU CÁC THÁNH 

LÀM PHÉP NƯỚC 

LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I 
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Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy 

niệm cuộc thương khó và sự chết của Người, nên bàn thờ không trải 

khăn, không cử hành thánh lễ, cũng không có phụng vụ Lời Chúa, 

cho đến sau đêm Canh Thức Vượt Qua, nghĩa là đêm mong chờ 

Chúa sống lại, sau đó mới hưởng niềm vui phục sinh, một niềm vui 

tràn trề trải dài suốt 50 ngày. Hôm nay chỉ có thể cho rước lễ như 

Của Ăn Đàng. 

Ngày hôm nay chỉ có các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tuy vậy hôm 

nay không phải chỉ là ngày chờ mong đại lễ. Chúng ta không hội 

họp nhau mà chỉ hồi tâm nhớ đến Chúa Kitô chôn trong mồ, nhưng 

chúng ta cũng đặt niềm tin vào một mầu nhiệm như chúng ta tuyên 

xưng trong Kinh Tin Kính “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô 

xuống ngục tổ tông”. Mầu nhiệm Chúa Kitô xuống ngục tổ tông 

(hoặc âm phủ, nơi ở của người chết) ở trung tâm mầu nhiệm Vượt 

Qua. Việc Chúa đi xuống tiếp nối việc Người tự hạ khi chết trên 

thập giá, và cho thấy rõ Người thực sự đã chết: linh hồn Người đã 

thực sự lìa khỏi xác và đến với linh hồn các người công chính khác. 

Nhưng việc Chúa xuống âm phủ cũng biểu lộ tính cách lớn lao của 

cuộc chiến thắng của Người: Người đã từ đáy vực thẳm bước lên sự 

sống. Đồng thời mầu nhiệm này cũng khai mào cho cuộc chiến 

thắng ấy: Chúa Kitô xuống với kẻ đang mong đợi Người đến báo tin 

họ sắp được giải phóng. Việc xuống âm phủ là khởi điểm của cuộc 

đi lên, sẽ đưa Chúa Kitô tới vinh quang phục sinh và thăng thiên: 

“Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao” (Ep 4,10). 

Trong các Giờ Kinh Phụng Vụ ngày hôm nay, chúng ta cầu 

nguyện như sau: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một 

Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần 

và khải hoàn trỗi dậy. Vậy tất cả chúng con là những tín hữu đã 

cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận phép rửa, cũng xin 

được nhờ ơn Người phục sinh mà đạt tới nguồn sống muôn đời”. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

CANH THỨC VƯỢT QUA 

Ý NGHĨA 

Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới điểm 

cao nhất trong đêm Vượt Qua, là đêm thánh của người Kitô hữu. 

Theo như lời thánh Âutinh nói, cuộc họp mừng đêm nay là “Mẹ của 

hết mọi buổi canh thức phụng vụ”. Chúa Kitô đã dạy môn đệ phải 

canh thức để đợi chờ Tân Lang đến (Mt 25, 13), vì thế người Kitô 

hữu có dành một phần ban đêm để cầu nguyện thì cũng là chuyện 

bình thường. Nhưng không có đêm nào thích hợp cho một cuộc họp 

mừng phụng vụ bằng đêm Vượt Qua: Đây là đêm dân Israel ăn thịt 

chiên và được cứu thoát, là đêm họ đi bộ qua biển đỏ; đây là đêm 

Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên; 

đây còn là đêm Giáo hội, ngay từ buổi đầu vẫn chờ mong Chúa trở 

lại. 

Đêm nay, cộng đoàn Kitô hữu trước tiên, nghe đọc lời Thiên 

Chúa, để ôn lại tất cả lịch sử cứu độ, từ buổi khai thiên lập địa và 

việc dân Israel đi ra khỏi đất Aicập, cho đến việc Chúa Giêsu sống 

lại và được tôn dương trên trời. Trong khi nghe đọc Sách Thánh 

cộng đoàn được Nến Phục Sinh soi sáng: nến này tượng trưng đám 

mây sáng xưa đã dẫn dân Israel trên đường về đất hứa, và đặc biệt 

tượng trưng Chúa Kitô là ánh sáng soi thế giới. 

Tiếp đó cử hành bí tích Vượt Qua: Phép Rửa nhờ đó con người 

cùng chết với Chúa Kitô để cùng sống sự sống mới với Người (Rm 

6, 8); Phép Thêm Sức ghi ấn tích Chúa Kitô vào người Kitô hữu và 

ban Thánh Thần cho họ; Phép Thánh Thể là tiệc thánh của Giao 

Ước Mới, trong đó các môn đệ nhận ra Chúa Phục Sinh khi Người 

bẻ bánh trao cho họ (Lc 24,35). 

Trong đêm Vượt Qua, người Kitô hữu được nếm trước niềm 

vui của thành Giêrusalem mới. Vì thế đêm nay vang dội tiếng hát 

Halleluia. 
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NHỮNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC 

1. Trên bàn thờ chính: 

- Thánh giá và chân nến. 

- Khăn trải bàn thờ. 

- Nhà tạm không Mình Thánh, mở cửa. 

2. Trên bàn nhỏ cạnh bàn thờ chính: 

- Sách lễ, giá sách. 

- Chén Thánh, bánh, rượu, khăn lau. 

- Chuông. 

3. Trong cung thánh: 

- Chân nến Phục Sinh. 

- Ghế ngồi cho chủ tế và phụ tế. 

- Lu nước sẽ làm phép. 

- Bình sẽ đựng nước thánh. 

Nếu có rửa tội trong thánh lễ: 

- Sách Nghi Thức Rửa Tội. 

- Dầu thánh, bông gòn để lau. 

- Áo trắng, nến. 

4. Ngoài sân nhà thờ: 

- Sách Nghi Thức Tuần Thánh. 

- Bình hương. 

- Nến nhỏ để châm nến Phục Sinh. 

- Bật lửa. 

- Củi. 

- Nến cho chủ tế. 

5. Trong phòng thánh: 

- Lễ phục mầu trắng cho chủ tế và các phụ tế. 

- Hoa sẽ dùng để chưng bàn thờ. 
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QUI LUẬT CẦN BIẾT 

1- Theo truyền thống xa xưa, đêm  nay là đêm Chúa truyền phải giữ 

(Xh 12,42), nên theo lời khuyên của Tin Mừng (Lc 12,35tt) các tín hữu 

cầm đèn cháy sáng trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để 

lúc Người đến, Người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc. 

2- Trong đêm canh thức này, nghi thức được sắp xếp như sau: 

-Phần thứ nhất: Thắp nến phục sinh: 

-Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều 

Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân 

Người, ngay từ lúc khởi nguyên. 

-Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh 

em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh 

nhận bí tích Thánh Tẩy. 

-Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng 

với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội 

Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự 

chết và phục sinh của Người. 

3- Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên phải bắt 

đầu lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật. 

4- Mặc dầu được cử hành trước nửa đêm, thánh lễ Vọng vẫn là lễ 

Chúa nhật Phục Sinh. Ai dự lễ đêm, có thể rước lễ một lần trong thánh lễ 

nhì Phục Sinh. 

5- Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm còn được cử hành hoặc đồng tế 

trong thánh lễ ngày Phục Sinh. 

6- Linh mục và các thừa tác viên khác, như phó tế và các linh mục 

đồng tế phải mặc lễ phục màu trắng. 

Phải chuẩn bị nến cho mọi người tham dự đêm Canh Thức này. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐÊM CANH THỨC 

NGHI THỨC THẮP NẾN PHỤC SINH 

LÀM PHÉP LỬA VÀ CHUẨN BỊ NẾN 

7- Tắt hết đèn trong nhà thờ. Chuẩn bị sẵn một bếp lửa nơi xứn hợp 

ngoài nhà thờ. Dân chúng tụ họp quanh lò lửa. Linh mục và các người 

giúp lễ tiến đến, một người cầm nến phục sinh. Nơi nào không thể đốt 

lửa ngoài nhà thờ thì cử hành nghi thức như số 13. 

8- Linh mục chào dân chúng như thường lệ và nói vắn tắt về ý 

nghĩa đêm canh thức, bằng những lời sau đây hoặc tương tự: 

Anh (chị) em thân mến, 

Trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 

ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội 

Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại 

mà canh thức cầu nguyện. 

Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt 

sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của 

Đức Ki-tô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự 

chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. 

9- Rồi làm phép lửa. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến giãi ánh vinh quang rực rỡ 

của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh ? hoá ngọn lửa mới này, và 

trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm khao khát 

Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy 

muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc 

tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin 

Lấy lửa mới thắp nến Phục Sinh 

10- Nếu xét là nên dùng một vài biểu hiệu để làm nổi bật ý nghĩa và 

vẻ trang trọng của nến phục sinh thì có thể làm theo nghi thức sau đây: 

Làm phép rửa xong, người giúp lễ hoặc một phụ tế cầm nến phục sinh  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT T 7. TT 

đứng trước chủ tế. Chủ tế dùng mũi nhọn vẽ hình thánh giá trên nến, rồi 

viết chữ An-pha phía trên, và chữ Ô-mê-ga ở phía dưới hình thánh giá, 

đoạn viết 4 con số chỉ năm đó ở 4 góc thánh giá, vừa viết vừa đọc những 

lời sau đây: 

1. Đức Ki-tô vẫn là một, 

(vẽ đường dọc) 

2. Hôm qua cũng như hôm nay, 

(vẽ đường ngang) 

3. Là An-pha và Ô-mê-ga, 

(viết chữ An-pha phía trên thánh giá) 

4. Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. 

(viết chữ Ô-mê-ga phía dưới thánh giá) 

5. Người làm chủ thời gian 

(viết số đầu của năm nơi góc trái phía trên thánh giá) 

6. Và muôn thế hệ 

(viết số thứ hai của năm nơi góc phải phía trên thánh giá) 

7. Vạn tuế Đức Ki-tô, Đấng vinh hiển quyền năng, 

(viết số thứ ba của năm nơi góc trái phía dưới thánh giá) 

8. Vạn vạn tuế. A-men. 

(viết số thứ tư của năm nơi góc phải phía dưới thánh giá) 

11- Vẽ hình thánh giá và ghi số năm xong, chủ tế có thể cắm năm 

hạt hương theo hình thánh giá trên nến phục sinh, vừa gắn vừa đọc như 

sau: 

1.Vì năm vết thương 

2. chí thánh và vinh hiển, 

3. xin Chúa Ki-tô 

4. gìn giữ 

5. và bảo vệ chúng ta. A-men. 
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12- Linh mục lấy lửa mới thắp nến phục sinh và nói: 

Xin Đức Ki-tô, Đấng phục sinh vinh hiển, chiếu giãi ánh sáng 

của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. 

Vì hoàn cảnh mục vụ địa phương, có thể sử dụng tất cả hay một 

phần những điều nói trên (từ số 10 đến số 12). Hội Đồng giám Mục cũng 

có thể ấn định những hình thức khác thích hợp hơn với tinh thần dân 

chúng địa phương. 

13- Nơi nào không thể đốt lò lửa ngoài nhà thờ được, việc làm phép 

lửa phải thích nghi với hoàn cảnh. Khi dân chúng tụ họp trong nhà thờ, 

linh mục đi đến phía cửa chính nhà thờ cùng với các người giúp lễ và 

người cầm nến phục sinh. Nếu có thể được, giáo dân quay về phía linh 

mục. Linh mục chào giáo dân và nhắn nhủ đôi lời như ở số 8, rồi làm 

phép lửa như ở số 9, và nếu muốn thì chuẩn bị và đốt nến phục sinh như 

ở số 10-13. 
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KIỆU NẾN PHỤC SINH 

14- Phó tế hoặc chính linh mục cầm nến phục sinh nâng cao và hát 

một mình: 

- Ánh sáng Chúa Ki-tô. 

Và mọi người thưa: 

- Tạ ơn Chúa. 

Hội Đồng Giám Mục có thể ấn định lời tung hô khác. 

Người cầm nến đi đầu, mọi người theo sau tiến vào nhà thờ. Nếu có 

hương, người cầm bình hương, có bỏ hương, đi trước người cầm nến 

phục sinh. 

15- Đến trước cửa nhà thờ, người cầm nến phục sinh đứng lại, giơ 

cao cây nến và hát lần thứ hai: 

- Ánh sáng Chúa Ki-tô. 

Mọi người thưa: 

- Tạ ơn Chúa. 

Sau đó mọi người lấy lửa từ nến Phục sinh thắp nến của mình và 

tiếp tục đi. 

16- Khi đến trước bàn thờ, người cầm nến đứng lại, quay về phía 

giáo dân hát lần thứ ba 

-Ánh sáng Chúa Ki-tô. 

Mọi người thưa: 

-Tạ ơn Chúa. 

Đến đây thắp hết các đèn trong nhà thờ. 
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CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH 

17- Khi đến bàn thờ, đặt nếp Phục Sinh trên giá đèn đã dọn sẵn giữa 

cung thánh hoặc gần giảng đài; linh mục về ghế, bỏ hương như khi đọc 

Tin Mừng trong thánh lễ, nếu là phó tế, thì xin linh mục chủ tế ban phép 

lành, và linh mục nói: 

Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy, để thầy có thể 

công bố Tin Mừng Phục Sinh của Chúa cho xứng đáng. Nhân danh 

Chúa Cha và Chúa Con † và Chúa Thánh Thần. 

Nếu người công bố Tin Mừng Phục Sinh không phải là phó tế thì 

không xin phép lành. 

Phó tế hoặc chính linh mục tùy nghi xông hương sách và nến Phục 

Sinh, rồi công bố Tin Mừng Phục Sinh tại giảng đài hay giá sách. Mọi 

người đứng, tay cầm nến sáng. 

Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một 

ca viên không phải là phó tế công bố nhưng bỏ câu: “Vậy giờ đây…” 

cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh (chị) em”. 

18- Công bố Tin Mừng Phục Sinh (bài dài) 

Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời. Cùng 

vui lên, hỡi những Nhiệm Mầu thánh này, tiếng loa cứu độ hãy vang 

rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng: Vua khải hoàn. Và 

vui lên, toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi và dưới 

ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời, tất cả vũ trụ đều hân hoan được 

ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi Mẹ Hội Thánh vui 

lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung 

điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. 

(Hợp nhau đây tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham 

gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết 

khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dủ thương tôi, tôi dù không có 

công chi thương cho tôi nhập hàng tư tế Người, khấn xin ban cho tôi 

đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây nến huy hoàng). 
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(X. Chúa ở cùng anh (chị) em. 

T. Và ở cùng (Thầy) Cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

T. Thật là chính đáng). 

Thật chính đáng việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, 

Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô Con Một Người 

Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi trả nợ A Đam, với Chúa Cha 

muôn thuở, và đổ máu quý giá để tẩy sạch án tổ tông xưa. Chính 

đây là lễ Vượt Qua, mà Chiên thật chịu sát tế nơi cửa nhà dân Chúa 

đã được ghi dấu máu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng tôi, là 

con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua Biển Đỏ 

vẫn khô chân. Chính đây là đêm, nhờ ánh sáng cột lửa thiêng, xua 

tan bóng đen tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy 

nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian, được cứu thoát hết các vết nhơ 

và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng, đưa về hợp đoàn cùng các 

thánh nhân. Này là đêm, xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi 

ngục vinh thắng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, 

chúng ta sinh ra nào có ích chi? Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên 

Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai 

hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính Con yêu. Ôi cần thiết 

thay tội A Đam, tội đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. 

Ôi tội hồng phúc, vì cho chúng ta Đấng Cứu Chuộc rất cao sang. Ôi 

đêm thật hạnh phúc, chỉ ngươi biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã 

vinh thăng. Đây là Đêm mà Sách Thánh đã ghi: Là đêm rực rỡ sáng 

như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến 

sướng vui. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay, xua đuổi hết tội 

khiên, tẩy sạch vết nhơ người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền 

sướng vui hân hoan. Phá tan hận thù oán ghét, và sớm đem hòa 

thuận đồng tâm khuất phục quyền bính thế gian. Kính lạy Cha chí 

thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương  
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thơm lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nến làm bởi sáp ong tinh 

tuyền đây, do tay thừa tác viên Giáo Hội cùng kính dâng lên. Giờ 

đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến, lung linh sáng lên để Chúa 

được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không 

hao mòn chi, luôn nuôi bằng tính chất sáp ong mẹ đã gây nên. Ôi 

đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với 

muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa 

đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện 

cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn được Chúa 

đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi 

sao mai, sẽ gặp gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao 

không bao giờ lặn đi. Chính là Con Chúa, Đức Kitô, Ngôi sao từ nơi 

tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là Đấng thống trị hằng 

sống đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. 
 

PHẦN THỨ HAI 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

20- Trong đêm Vọng này là mẹ các đêm Vọng, Hội Thánh đề nghị 

đọc chín bài đọc: bảy bài trích từ Cựu Ước, hai bài trích trong Tân Ước 

(Thánh Thư và Tin Mừng). 

21- Nếu hoàn cảnh mục vụ đòi buộc, có thể bớt số bài đọc Cựu 

Ước, nhưng phải luôn luôn lưu ý rằng việc đọc Lời Chúa là phần căn 

bản của đêm Canh Thức Vượt Qua. Phải đọc ít nhất ba bài đọc Cựu Ước 

và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài. Nhưng không bao 

giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành chương 14. 

22. Mọi người tắt nến, ngồi nghe. Trước khi bắt đầu các bài đọc, 

linh mục nên nhắn nhủ giáo dân bằng những lời sau đây, hoặc những lời 

tương tự: 

Anh (chị) em thân mến, 

Chúng ta đã long trọng khai mạc đêm Canh Thức Vượt Qua, 

giờ đây chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa. 
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Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời Cựu Ước, Chúa đã cứu 

chuộc dân Người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, Người 

lại sai Con Một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin 

Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu 

nhiệm Vượt Qua. 

23- Sau đó là các bài đọc, người đọc sách đến giảng đài đọc bài đọc 

1. Sau bài đọc, hát đáp ca, cộng đoàn hát câu đáp. Rồi mọi người đứng 

lên, linh mục đọc: “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”. Và sau khi mọi 

người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, linh mục đọc lời nguyện. 

Thay vì hát đáp ca, có thể giữ thinh lặng thánh. Trong trường hợp này, 

thì không ngừng lại sau câu: “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”. 

24- BÀI ĐỌC 1 (Bài dài)                                            St 1,1-2,2 

Chương này không phải là một bài tường thuật lịch sử, hay một 

bản nghiên cứu khoa khọc về nguồn gốc vũ trụ và loài người. Đây 

là một bài ca phụng vụ, mượn những quan niệm bình dân thời xưa 

về vũ trụ, để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng dùng lời 

quyền năng và Thần Khí của Ngài mà sáng tạo muôn loài. Đêm nay 

giáo Hội đọc đoạn văn này để nói rằng: trong mầu nhiệm Vượt 

Qua, tức là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Chúa Ki-tô đã khai 

mào một tạo thành mới còn tốt đẹp hơn nữa. Người đã dùng nước 

Thánh Tẩy và ơn Thánh Thần, để đưa chúng ta vào tạo thành mới 

đó. 

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn 

hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên 

Chúa bay sà trên mặt nước. 

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên 

Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. 

Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 
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Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ 

nước với nước”; và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước 

phía dưới vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. 

Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi 

sáng: đó là ngày thứ hai. 

Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ lại một nơi, để lộ ra 

chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là 

đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và 

Thiên Chúa phán: “Đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt 

giống; và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt 

giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo 

mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong 

có hạt tùy theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và 

hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và 

năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng 

sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban 

đêm; Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên 

vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân 

chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 

Thiên Chúa lại phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát, 

và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo 

thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo 

loại chúng, và mọi chim bay tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng 

tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt 

đất”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa lại phán: “Đất hãy sản xuất các sinh vật tùy theo 

giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tùy theo loại”. Và đã  
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xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tùy theo 

loại, gia súc, và mọi loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa 

thấy chúng tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên 

con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, 

chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên 

mặt đất”. 

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, 

Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo 

thành họ có nam có nữ. 

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim 

trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: 

“Đây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt 

giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo 

giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã 

thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 

sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. 

Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và 

sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người 

nghỉ ngơi. 

Đó là lời Chúa. 

Hoặc (Bài ngắn)                                                   St 1, 1. 26-31a 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Và Thiên 

Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống 

như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và 

tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo 

thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa tạo thành con người  
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giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. 

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim 

trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: 

“Đây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt 

giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo 

giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã 

thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

rất tốt đẹp. 

Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA         Tv 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 và 22 

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa. 

1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa.              

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa. 

2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh 

chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để 

trong bầu, Người đặt những ngọn sóng trong kho chứa đựng.         

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa. 

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái loài người.       

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa. 

4) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Đấng 

phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống 

trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.               

Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa. 
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Lời nguyện (Chọn một trong hai lời nguyện sau đây) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa 

thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được 

Chúa cứu chuộc luôn luôn hiểu biết rằng: công trình tạo thành vũ trụ 

thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Ki-

tô, Đấng hy sinh làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng con trong thời 

sau hết, còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xi... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng, và cứu 

chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần 

khôn ngoan sáng suốt, biết chống trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng 

con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin… 

25- BÀI ĐỌC 2 (Bài dài)                                          St 22, 1-18 

Lòng tin của tổ phụ Ap-ra-ham đạt tới điểm cao nhất, khi ông 

sẵn sàng hiến tế dâng Thiên Chúa đứa con một là I-xa-ác, vì tin 

rằng Chúa có thể làm cho kẻ chết sống lại, và dù thế nào đi nữa, lời 

hứa của Chúa cũng sẽ thực hiện. Do đó, ông Ap-ra-ham đã trở 

thành cha của mọi kẻ tin, của hết thảy chúng ta. Ông I-xa-ác vác củi 

lên núi cũng tiên báo Đức Kttô, người Con Một mà Thiên Chúa đã 

không ngần ngại phó nộp, vì yêu thương chúng ta. 

“Của lễ hiến tế của Abraham, Tổ phụ chúng ta”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham”. Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến 

đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta 

sẽ chỉ cho ngươi”. Sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem 

theo hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Isaác con ông, ông chẻ củi 

dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông lên đường đến chỗ Thiên Chúa 

đã tỏ cho ông. 
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Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đàng 

xa. Abraham mới bảo tôi tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa; còn ta 

và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ 

về lại với các anh”. Abraham lấy củi lễ thượng hiến và cho Isaác 

vác đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay, rồi cả hai cùng bước. 

Isaac cất tiếng nói với Abraham cha cậu rằng: “Cha!” Ông đáp: “Ta 

đây, con!” Cậu hỏi: “Này đây đã có lửa và củi, vậy hy sinh thượng 

hiến ở đâu?” Abraham đáp: “Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh 

thượng hiến, con ạ”. Rồi cả hai cùng bước. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Chỗ ấy Abraham gọi tên là 

“Thiên Chúa sẽ liệu”, khiến ngày nay người ta còn nói: “Trên núi 

Thiên Chúa sẽ liệu”. 

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và 

mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì 

ngươi đã vâng lời Ta”. 

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc (bài ngắn)                              St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham”. Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến 

đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta 

sẽ chỉ cho ngươi”. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình. 

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và 

mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì 

ngươi đã vâng lời Ta”. 

Đó là lời Chúa. 
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ĐÁP CA        Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11 

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. 

1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài 

nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt 

con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.    

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. 

2)  Bởi thế, lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy 

điều hư nát.    

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. 

3)  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời!     

Đáp: Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông 

Áp-ra-ham trở thành cha chung các dân tội; và nhờ mầu nhiệm Vượt 

Qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa 

cầu, hồng ân được làm nghĩa tử khiến đoàn con cái Chúa ngày càng 

thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa, biết ăn ở 

xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúa con cầu xin... 

26- BÀI ĐỌC 3 (bắt buộc)                             Xh 14,15 – 15,1a 

Bằng thể văn anh hùng ca, sách Xuất hành quảng diễn và đề 

cao việc Thiên Chúa giải thoát dân Người, khi Người cho họ đi bộ 

qua Biển Đỏ. Biến cố này tiên báo cuộc xuất hành mới, mà Thiên 

Chúa cho chúng ta thực hiện: khi đi qua nước Thánh Tẩy, chúng ta 

cũng được giải thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, và được trở thành dân 

Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng có thể hát bài ca chiến thắng: 

Vang lên muôn lời ca ! 
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 “Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn”. 

Bài trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Có gì mà 

kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi, đưa 

gậy lên, và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel 

đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người 

Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ 

tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh 

của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh 

quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết”. 

Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở 

lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại 

phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Israel. Và đám 

mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm, 

hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển, thì bằng 

một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm 

cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển 

khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. 

Người Ai-cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến 

xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, 

qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, gây rối loạn 

trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật 

vất vả. Người Ai-cập nói: “Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến 

đấu giúp họ, chống chúng ta”. 

Chúa phán bảo Môsê: “Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi 

dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng”. Môsê giơ tay 

trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy 

trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. 

Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của 

Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. 

Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức  
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thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và 

họ thấy xác người Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng 

của Thiên Chúa đè bẹp Ai-cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào 

Chúa và vào Môsê tôi tớ người. 

Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca 

này: 

(Không đọc: Đó là lời Chúa). 

ĐÁP CA         Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 

Đáp:  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Người đã ném 

ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của 

tôi, chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa 

tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca 

mừng Chúa.     

Đáp:  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. 

2) Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn 

năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh của Pharaon xuống biển, và 

dìm xuống Biển Đỏ các tướng lãnh của ông.     

Đáp:  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. 

3) Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như 

tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh; lạy 

Chúa, tay hữu Chúa đánh tan quân thù.    

Đáp:  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. 

4)  Chúa đem con cái Israel trồng trên núi gia nghiệp Chúa, nơi 

vững chắc Chúa làm nơi cư ngụ, ôi lạy Chúa, là cung thánh tay 

Chúa đã lập nên; Chúa sẽ thống trị muôn đời muôn kiếp.     

Đáp:  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. 
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Lời nguyện (Chọn một trong hai lời nguyện sau đây)        

Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước, 

nay còn như xuất hiện rỡ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực 

cứu một mình dân Ít-ra-en khỏi bàn tay Pha-ra-ôn áp bức. Ngày nay 

Chúa cũng dùng nước thánh tẩy, để cứu độ muôn dân khắp hoàn 

cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ 

phụ Ap-ra-ham, và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, dưới ánh sáng Tin Mừng, Chúa cho thấy ý nghĩa kỳ 

công Chúa đã thực hiện trong thời Cựu Ước: Quả vậy, Biển Đỏ 

tượng trưng cho dòng nước thánh tẩy, còn dân Do thái thoát vòng 

nô lệ là hình ảnh của dân Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên 

khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa, được hưởng những đặc ân của 

Ít-ra-en, và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu 

xin... 

27- BÀI ĐỌC 4           Is 54,5-14 

Chương 54 sách I-sai-a trích từ sách Yên ủi Ít-ra-en, viết trong 

thời lưu đầy Ba-by-lon. Dân Ít-ra-en được Chúa coi như bạn trăm 

năm, nhưng họ đã phải bội. Dầu vậy, tình yêu của Chúa vẫn trung 

thành và bất diệt, không hề thay đổi. Vì thế Chúa sẽ cho họ trở về, 

và sẽ xây dựng lại Giê-ru-sa-lem. Đó cũng chính là tình yêu của 

Chúa đối với chúng ta, nhờ đó mà ta được cứu chuộc. 
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“Trong tình yêu vĩnh cửu, 

Chúa Cứu Chuộc đã xót thương ngươi”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Đấng đã tạo thành ngươi thống trị ngươi, danh Người là Chúa 

các cơ binh, Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel, Người 

sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. Thiên Chúa ngươi đã 

phán: “Chúa gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu  

muộn, và như người vợ bị bỏ rơi lúc còn xuân xanh. Trong một thời 

gian ngắn, Ta đã bỏ ngươi, nhưng Ta sẽ lấy lượng từ bi cao cả mà tụ 

họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, Ta tạm ẩn mặt Ta, nhưng vì 

lòng nhân từ vô biên, Ta thương xót ngươi, Chúa là Đấng cứu chuộc 

ngươi đã phán như vậy. 

Cũng như trong thời Noe, Ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không 

tràn ngập đất nữa, thì Ta cũng đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi, 

không quở trách ngươi nữa. 

Dù núi có dời, đồi có di chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi 

không thay đổi, và giao ước bình an của Ta cũng sẽ không lay 

chuyển, Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. 

Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này 

đây Ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền móng 

ngươi trên ngọc thạch, sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy 

thủy tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành 

ngươi. 

Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng 

một nền hòa bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý, và xa 

mọi đàn áp, ngươi sẽ không còn sợ, và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ 

không có ai hãm hại được ngươi nữa”. 

Đó là lời Chúa. 
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ĐÁP CA                            Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11 và 12a và 13b 

Đáp:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ.    

Đáp:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. 

2)  Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp 

cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Đáp:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. 

3)  Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng 

Chúa tới muôn đời.    

Đáp:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. 

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của 

các tổ phụ, Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo. 

Nay xin thực hiện lời hứa ấy mà làm cho số nghĩa tử ngày càng 

thêm đông, để mọi người tôn vinh Danh Thánh, và Giáo Hội được 

thấy thực hiện điều các tổ phụ vẫn tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu 

xin... 

28- BÀI ĐỌC 5           Is 55,1-11 

Lương thực mà Chúa cung cấp miễn phí, tượng trưng cho 

những hồng ân Chúa ban, vì tình thương của Người. Đặc biệt, đó là 

Lời Chúa, là nước Thánh Tẩy, là bánh rượu Thánh Thể mà ta nhận 

được trong giao ước mới, giao ước vĩnh cửu thiết lập nhờ mầu 

nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô. 
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“Hãy đến cùng Ta và hồn các ngươi sẽ được sống. 

Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống 

nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà 

mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao 

các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền 

lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ 

bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mĩ vị. 

Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được 

sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là 

những hồng ân đã hứa cho Đavít: Đây Ta đặt ngươi làm nhân chứng 

cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này ngươi sẽ 

kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết 

ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là 

Đấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. 

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người 

còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy 

bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương 

xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. 

Vì tư tưởng Ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các 

ngươi không phải đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời 

cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, 

và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. 

Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, 

nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh 

mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn; 

cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không 

sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ 

mạng Ta uỷ thác. 

Đó là lời Chúa. 
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ĐÁP CA                                                      Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. 

1) Đây Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi 

ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi.     

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. 

2)  Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho 

các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang.   

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. 

3)  Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao 

rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy 

mừng ca hát, vì Đấng cao cả là Đấng Thánh Israel ở giữa ngươi.       

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. 

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  là niềm hy vọng độc nhất 

của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu 

nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi dậy trong lòng dân 

Chúa những ước nguyện cao đẹp, vì nếu không có Chúa soi trí mở 

lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường 

thánh thiện. Chúng con cầu xin... 

29- BÀI ĐỌC 6        Br 3,9-15.32-4,4 

Lời sách Ba-rúc bảo cho dân Ít-ra-en biết: họ bị lưu đày là vì 

họ đã bỏ nguồn mạch sự khôn ngoan. Thiên Chúa đã cho Đức Khôn 

Ngoan đến ở với loài người. Tân Ước cho ta biết: Đức Ki-tô chính 

là Đức Khôn Ngoan nhập thể, đem sự thật và sự sống đến cho 

chúng ta. Đức Ki-tô chịu đóng đinh, là điều mà loài người cho là 

yếu đuối và điên rồ, nhưng người lại tỏ mình là sự khôn ngoan và 

sức mạnh của Thiên Chúa. 

 “Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa”. 
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Bài trích sách Tiên tri Barúc. 

Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống; hãy lắng tai nghe 

để hiểu biết sự khôn ngoan. 

Hỡi Israel, bởi đâu ngươi ở trong đất nước quân thù, ngươi mòn 

mỏi trên đất khách, nhiễm lây nhơ bẩn của người chết, bị liệt vào kẻ 

phải xuống địa ngục? Ngươi đã lìa bỏ nguồn khôn ngoan. Vì chưng 

nếu ngươi theo đường lối Chúa,thì ngươi đã luôn sống trong bình 

an. Ngươi hãy học xem đâu là sự khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu 

là sự thông hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đâu là trường thọ và sự 

sống, đâu là ánh sáng con mắt và bình an. Ai là người sẽ tìm được 

nơi cư ngụ của sự khôn ngoan, ai đi vào trong kho tàng của nó? 

Chính Đấng thấu suốt mọi sự, Người biết nó: Người thấu suốt nó do 

đức khôn ngoan của Người. 

Người là Đấng đã an bài vũ trụ đến muôn đời, và cho các gia 

súc và các thú bốn chân sống đầy mặt đất. Người sai ánh sáng đi thì 

nó đi, gọi nó lại thì nó run sợ vâng lời Người. Các ngôi sao ở vị trí 

mình mà chiếu sáng và đều vui mừng. Người gọi chúng thì chúng 

trả lời rằng: “Có mặt”. Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt Đấng 

sáng tạo chúng. 

Người là Thiên Chúa chúng ta, và không có chúa nào khác sánh 

được với Người. Người đã biết mọi đường lối khôn ngoan, đã ban 

nó cho Giacóp tôi tớ Người và cho Israel kẻ người yêu mến. Sau đó, 

Người xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người. 

Đó là sách ghi các giới răn Chúa và lề luật tồn tại muôn đời, tất 

cả những ai tuân giữ lề luật thì được sống, còn ai bỏ thì phải chết. 

Hỡi Giacóp, hãy trở về và nắm giữ lề luật; hãy nhờ ánh sáng của 

Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người. Đừng trao vinh quang 

ngươi cho kẻ khác, cũng đừng trao đặc ân ngươi cho dân ngoại. Hỡi 

Israel, chúng ta có phúc, vì chúng ta đã được biết những gì là đẹp 

lòng Chúa.    

Đó là lời Chúa. 
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ĐÁP CA                                                          Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt.     

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. 

2)  Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.     

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. 

3)  Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán 

quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.     

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. 

4)  Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, 

ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy từ tàng ong.     

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi muôn dân gia nhập Hội 

Thánh Chúa, khiến Hội Thánh ngày thêm phát triển. Xin hằng 

thương giữ gìn những người đã được ơn tái sinh nhờ bí tích thánh 

tẩy. Chúng con cầu xin... 

30- BÀI ĐỌC 7           Ed 36,16-17a.18-28 

Vì tội lỗi của mình, dân Chúa đang phải sống lưu vong tản mác 

giữa các dân ngoại. Nhưng Thiên Chúa không quên giao ước của 

Người, Người hứa sẽ quy tụ họ về, thanh tẩy họ, ban cho họ một trái 

tim mới, đặt Thần Khí của Người trong họ. Chúa Ki-tô phục sinh 

thực hiện hoàn toàn lời hứa đó: Người kêu gọi ta từ khắp muôn dân, 

dội nước Thánh Tẩy trên ta, để tha tội và ban ơn Thánh Thần, nhờ 

đó ta được một trái tim mới, để có thể gọi Thiên Chúa là Cha. 

“Ta sẽ đổ trên các ngươi nước trong sạch 

và sẽ ban cho các ngươi quả tim mới”. 
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Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, khi dân 

Israel cư ngụ trên đất mình, họ đã làm dơ bẩn đất ấy bằng đời sống 

và việc làm của họ. Và Ta đã nổi giận họ, vì họ đã đổ máu trên phần 

đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm dơ bẩn phần đất ấy. Ta đã 

phân tán họ đi khắp các dân tộc, và cho họ sống rải rác trong các 

nước; Ta đã xét xử theo đời sống và việc làm của họ. Họ đã đi đến 

các dân tộc và ở đó họ xúc phạm thánh danh Ta, vì thiên hạ nói về 

họ rằng: “Này là dân của Chúa, họ bị đuổi ra khỏi đất của Người”. 

Và Ta đã thương hại thánh danh Ta mà nhà Israel đã xúc phạm nơi 

các dân tộc họ đến cư ngụ. 

Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel rằng: “Đây Chúa là Thiên 

Chúa phán: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà Ta hành 

động, nhưng vì thánh danh Ta đã bị các ngươi xúc phạm nơi các dân 

tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thánh hóa danh cao cả Ta đã 

bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh 

thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh 

phán, khi Ta tự thánh hóa nơi các ngươi trước mặt họ. 

Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ 

các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước 

trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch 

mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt 

thần. 

Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một 

thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các 

ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho 

các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và 

thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban 

cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên 

Chúa các ngươi”. 

Đó là lời Chúa. 
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ĐÁP CA                                           Tv 41, 3. 5bcd; Tv 42, 3. 4 

Đáp:  Như nai rừng khát mong nguồn nước,  

 hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! 

1) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống: ngày nào con 

được tìm về ra mắt Chúa Trời?     

Đáp:  Như nai rừng khát mong nguồn nước,  

 hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! 

2) Tôi nhớ lúc xưa đi giữa muôn người, tôi đứng đầu đưa dân 

tiến vào nhà Đức Chúa Trời, giữa muôn tiếng reo mừng, ca ngợi.  

Đáp:  Như nai rừng khát mong nguồn nước,  

 hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! 

3)  Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những 

điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài.     

Đáp:  Như nai rừng khát mong nguồn nước,  

 hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! 

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa 

làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ, con sẽ ca 

ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con.     

Đáp:  Như nai rừng khát mong nguồn nước,  

 hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! 

Hoặc (khi có Rửa tội)                      Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19 

Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.  

Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. 

2) Xin Chúa lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần 

quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo 

Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.     
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Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung.   

Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. 

Lời nguyện (Chọn một trong ba lời sau đây) 

Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn tại 

muôn đời, xin đoái nhìn toàn thể Hội Thánh và dùng Hội Thánh như 

bí tích kỳ diệu, để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước chi cả 

thế giới nghiệm thấy và nhìn nhận rằng: vạn vật suy vong đã được 

trỗi dậy, muôn loài già cỗi được đổi mới và hết thảy được phục hồi 

nguyện vẹn như xưa, nhờ chính Đức Ki-tô là căn nguyên tất cả. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa dùng lời Kinh Thánh, giúp chúng con chuẩn bị 

tâm hồn mừng đại lễ Vượt Qua. Xin cho chúng con được thâm hiểu 

lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa 

ban tặng ở đời này, giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được 

Chúa ban muôn phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: (Khi có người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ngự đến tác động 

trong những bí tích chúng con sắp cử hành đây, là những bí tích 

chứng tỏ tình yêu Chúa. Xin ban Thánh Thần cho những anh chị em 

sắp được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, để họ trở thành con cái 

Chúa. Như vậy, công việc phục vụ của chúng con, mặc dầu khiêm 

tốn, cũng được nên hữu hiệu, nhờ chính sức mạnh của Chúa. Chúng 

con cầu xin... 
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31- Sau bài đọc cuối cùng trích Cựu Ước cùng với đáp ca và lời 

nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và linh mục xướng kinh Vinh Danh. Mọi 

người cùng đọc hay hát tiếp. Trong lúc đó kéo chuông hoặc đánh chiêng 

trống, tùy theo thói quen địa phương. 

32- Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc lời nguyện nhập lễ như 

thường lệ: 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Ki-tô sống 

lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi 

mới, và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa 

tận tình. Chúng con cầu xin... 

Rồi người đọc sách đọc bài Thánh thư. 

33-  BÀI THÁNH THƯ        Rm 6,3-11 

Đây là một trong những đoạn văn căn bản về Bí tích Thánh 

Tẩy. Thánh Phao-lô nói: trong phép rửa, chúng ta được liên kết với 

mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô. Thật vậy, khi được dìm vào 

nước Thánh Tẩy, ta cùng chết, cùng được mai táng với Đức Ki-tô; 

và khi ra khỏi nước, ta cùng sống lại với Người và bước vào cuộc 

sống mới. 

“Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, 

Người không chết nữa”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức 

Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và 

chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong 

sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà 

sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống 

mới như thế. 

Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái 

chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất  
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với Người, trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con 

người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt 

tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, 

vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. 

Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng 

ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ 

cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ 

được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối 

với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em 

cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng 

sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Đó là lời Chúa. 

34- Sau bài Thánh thư, mọi người đứng lên. Linh mục, nếu cần thì 

phó tế hoặc ca viên giúp, long trọng xướng Ha-lê-lui-a và mọi người lặp 

lại. Hát ba lần, mỗi lần lên giọng cao hơn. Giáo dân đáp theo giọng được 

xướng. Rồi ca viên hát thánh vịnh đáp ca và dân chúng thát Ha-lê-lui-a 

đáp lại. 

ĐÁP CA       Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 

Đáp:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người 

muôn thuở”.        

Đáp:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

2)  Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất 

nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền 

công cuộc của Chúa.       

Đáp:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

3)  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta.       
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Đáp:  Alleluia, alleluia, alleluia. 

35- Khi đọc Tin Mừng, không mang đèn nến, nhưng nếu có xông 

hương thì mang bình hương mà thôi 

TIN MỪNG NĂM A 

Mt 28,1-10 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ mang dầu thơm 

ra mộ, nhưng không thấy thi hài Đức Giê-su. Các bà được sứ giả 

của Thiên Chúa cho biết là Đức Giê-su đã phục sinh, và được sai đi 

báo tin cho các môn đệ. 

“Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng 

sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc 

đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng 

đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người 

trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu 

như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: 

“Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu 

đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời 

Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay 

bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến 

xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Đây Ta đã 

báo trước cho các bà hay”. 

Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy 

báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, 

Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và 

phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin 

cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”.  

Đó là lời Chúa. 
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TIN MỪNG NĂM B 

Mc 16, 1-8 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ mang dầu thơm 

ra mộ, nhưng không thấy thi hài Đức Giê-su. Các bà được sứ giả 

của Thiên Chúa cho biết là Đức Giê-su đã phục sinh, và được sai đi 

báo tin cho các môn đệ. 

“Đức Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-

côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và 

từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà 

đến mồ, họ bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng 

ta?” Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. 

Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên 

ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người 

đó bảo các bà rằng: “Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu 

Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây 

nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn 

đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các 

ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”. 

Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám 

nói gì với ai vì sợ hãi. 

Đó là lời Chúa. 
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TIN MỪNG NĂM C 

Lc 24,1-12 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các phục nữ mang dầu 

thơm ra mộ, nhưng không thấy thi hài Đức Giê-su. Các bà được sứ 

giả của Thiên Chúa cho biết là Đức Giê-su đã phục sinh, và được 

sai đi báo tin cho các môn đệ. 

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang 

theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, 

nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các 

bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các 

bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai 

người lên tiếng bảo: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ 

chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại 

Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người 

đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng 

đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Và các bà nhớ lại 

những lời Người đã nói. 

Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một 

Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, 

Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng 

nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là 

truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng 

dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn 

liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. 

Đó là lời Chúa. 
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36- Sau bài Tin Mừng có diễn giảng. Sau đó cử hành phụng vụ 

Thánh Tẩy. 

PHẦN THỨ BA 

PHỤNG VỤ THÁNH TẨY 

37- Linh mục cùng các người giúp lễ đi đến giếng rửa tội, nếu giếng 

này ở trước mặt giáo dân. Nếu không thì đặt một lu nước ở cung thánh. 

Nếu có những người dự tòng thì kêu gọi họ đến cùng  với những 

người đỡ đầu, đưa tới trước mặt cộng đoàn. Nếu là trẻ em, thì cha mẹ 

dẫn, hoặc ẵm đến cùng với những người đỡ đầu. 

38- Lời chủ tế nhắn nhủ 

Linh mục khuyên bảo cộng đoàn hiện diện những lời sau đây hoặc 

những lời khác tương tự: 

Anh (chị) em thân mến, 

Chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho các anh (chị) em dự tòng 

này được vững lòng trông cậy. 

Xin Chúa Cha toàn năng thương tình nâng đỡ và dẫn đưa họ tới 

nguồn nước tái sinh. 

Nếu không có người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy thì nói: 

Anh (chị) em thân mến, 

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thánh hóa 

nước này, để những ai nhờ nước này mà được tái sinh, cũng được 

hợp đoàn với con cái Chúa trong Đức Kitô. 

39- Hai ca viên hát kinh cầu. Mọi người đứng (vì là mùa Phục Sinh) 

và đáp lại. 

Kinh cầu có thể hát đang khi đi kiệu, nếu đường dài. Trong trường 

hợp này, phải mời cả những người sắp lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cùng 

đi kiệu. Khi đi kiệu, người cầm nến Phục Sinh đi đầu, tiếp đó là những 

dự tòng cùng các người đỡ đầu, rồi đến linh mục và những người giúp 

lễ. Trước khi làm phép nước, linh mục nói những lời khuyên bảo như ở 

số 38. 
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40- Nếu không có những người dự tòng và cũng không làm phép 

giếng, thì bỏ kinh cầu và tiến hành việc làm phép nước ngay (số 45). 

41- Trong kinh Cầu Các Thánh, có thể thêm ít tên các thánh, nhất là 

các thánh bổn mạng nhà thờ, bổn mạng của địa phương và bổn mạng của 

những người sắp lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 

KINH CẦU CÁC THÁNH 

X. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. 

X. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. 

X. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. 

Đ. Cầu cho chúng con. 

X. Thánh Micae tổng lãnh thiên thần. 

Các thiên sứ của Chúa.     Đ. 

Thánh Gioan tẩy giả.     Đ. 

Thánh Giuse.      Đ. 

Thánh Phêrô và thánh Phaolô.   Đ.  

Thánh Anrê       Đ. 

Thánh Gioan      Đ. 

Thánh nữ Maria Mađalêna    Đ. 

Thánh Têphanô      Đ. 

Thánh Inhaxiô Antiôkia    Đ.  

Thánh Lôrenxô      Đ. 

Thánh nữ Pepêtua và thánh nữ Phêlixita. Đ. 

Thánh nữ Annê      Đ. 

Thánh Ghêgôriô      Đ. 

Thánh Âutinh      Đ. 

Thánh Athanaxiô      Đ. 

Thánh Baxiliô      Đ. 

Thánh Máctinô      Đ. 
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Thánh Biển Đức      Đ. 

Thánh Phanxicô và thánh Đaminh   Đ. 

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu   Đ. 

Thánh Phanxicô Xaviê     Đ. 

Thánh Gioan Maria Vianê    Đ. 

Thánh nữ Catarina Xiêna    Đ.  

Thánh nữ Têrêxa Giêsu     Đ. 

Các thánh Tử Đạo Việt Nam    Đ. 

Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa  Đ.  

X. Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu, 

Đ. Xin Chúa giải thoát chúng con. 

X. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, 

Xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, Đ. 

Xin giải thoát chúng con khỏi án chết đời đời, Đ. 

Vì Chúa đã xuống thế làm người,   Đ. 

Vì Chúa đã chịu chết và sống lại,   Đ. 

Vì Chúa đã đổ ơn Thánh Thần xuống,  Đ. 

Chúng con là kẻ tội lỗi,     Đ. 

Đ. Xin Chúa nghe lời chúng con. 

Nếu có những người sắp nhận bí tích Thánh Tẩy: 

Xin Chúa thương dùng phép Thánh Tẩy mà ban ơn tái sinh cho 

những người được tuyển chọn đây.   Đ.  

Nếu không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy: 

Xin Chúa thương thánh hóa nước này, để nhờ đó, nhiều người 

được tái sinh mà trở thành con cái Chúa  Đ. 

X. Lạy Chúa Giêsu Con Chúa Trời hằng sống 

Đ. Xin Chúa nghe lời chúng con. 

X. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nghe lời chúng con. 

Đ. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nghe lời chúng con. 

X. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nhận lời chúng con. 

Đ. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nhận lời chúng con. 
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LÀM PHÉP NƯỚC 

42- Niếu có người sắp lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, linh mục dang 

tay đọc lời nguyện sau đây: 

Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình, mà làm cho các bí 

tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã 

bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành, để bày tỏ hiệu năng của 

phép Thánh Tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh 

Thần Chúa đã bay là là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng 

lực thánh hóa muôn loài. 

Chúa lại dùng nước hồng thủy, làm hình ảnh tiên báo Phép Rửa 

ban ơn tái sinh, vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền 

năng Chúa, vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới. 

Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà 

dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới, là 

những người được thanh tẩy sau này. Và sau hết, khi đến thời đến 

buổi, chính Con Một Chúa đã lãnh nhận phép rửa của thánh Gioan 

trong dòng nước sông Giođan, và được Chúa Thánh Thần ngự 

xuống trên mình, lúc bị treo trên thập giá, Người đã để cho máu 

cùng nước từ cạnh sườn chảy ra. Và sau khi sống lại Người đã 

truyền cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi giảng dạy và làm phép 

rửa cho muôn dân, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Vậạy 

giờ đây, lạy Chúa, xin thương nhìn đến Giáo hội và khơi lên giữa 

lòng Giáo hội nguồn nước thanh tẩy. 

Xin cho dòng nước này được thấm nhuần Thần Khí của Đức 

Kitô, để nhân loại Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Chúa, được 

thanh tẩy khỏi vết nhơ con người cũ, và tái sinh làm người mới nhờ 

nước và Thánh Thần. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT T 7. TT 

Linh mục tùy nghi nhúng cây nến phục sinh vào nước một hoặc ba 

lần và đọc: 

Lạy Chúa, nhờ công ơn Con Một Chúa, xin cho nước này đầy 

tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong 

nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức 

Kitô, thì cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

43- Trong lúc linh mục lấy nến phục sinh ra khỏi nước thì giáo dân 

tung hô bằng lời sau đây hoặc lời tương tự: 

Lời tung hô 

Chúc tụng Chúa đi, suối mạch nước tràn đầy, 

Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Nếu không làm phép thánh tẩy trong đêm canh thức, thì tiếp theo 

bằng nghi thức lặp lại lời cam kết khi chịu phép rửa. Xem số 46. 

Phép Thánh Tẩy và Thêm Sức 

44- Các người dự tòng, từng người một, tuyên bố từ bỏ ma quỷ, 

tuyên xưng đức tin và được thanh tẩy. Trường hợp các dự tòng là người 

lớn, thì ngay sau khi được thanh tẩy họ được lãnh bí tích Thêm Sức. 

Thánh hóa nước 

45- Nếu không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, cũng không phải 

làm phép giếng rửa tội, linh mục đọc lời nguyện làm phép nước như sau: 

Lời chủ tế hướng dẫn 

Anh (chị) em thân mến, 

Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này, để chúng ta 

rảy trên mình mà nhớ lại bí tích Thánh Tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin 

Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn 

Thánh Người đã ban. 

Linh mục dừng lại, thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi dang 

tay đọc tiếp: 
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, 

chúng con là dân Chúa, đang họp nhau canh thức cầu nguyện, để 

tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng, và cứu 

chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và 

thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên, để làm cho ruộng 

đất phì nhiêu mầu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải 

mái. Và trải qua lịch sự cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ 

của tình thương hải hà: Quả vậy, Chúa dùng nước Biển Đỏ cứu dân 

riêng khỏi vòng nô lệ, và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một 

nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh 

nước mạch tuôn trào, để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài 

người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông 

Giođan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành, để thanh tẩy con người 

tội lỗi chúng con, và cho chúng con được tái sinh nên con người 

mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình, để nhớ 

lại bí tích Thánh Tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả 

chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép Thánh 

Tẩy trong mùa Vượt Qua này, Chúng con cầu xin… 

LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA 

KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY 

46. Làm phép Thánh Tẩy và Thêm sức xong, hoặc nếu không, thì 

sau khi thánh hóa nước, mọi người đứng cầm nến cháy trong tay, lặp lại 

lời tuyên xưng đức tin khi lãnhnhận bí tích Thánh Tẩy. 

Linh mục nói với giáo dân những lời sau đây hoặc những lời tương 

tự: 

Anh (chị) em thân mến, 

Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta được mai táng với Đức 

Kitô trong bí tích Thánh Tẩy, để được cùng Người sống đời sống 

mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của Mùa Chay đã kết 

thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh  
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nhận bí tích Thánh Tẩy: là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về 

nó, và trung thành phụng sự Chúa trong Hội thánh Công Giáo. 

Linh mục lựa chọn một trong hai công thức sau đây: 

CÔNG THỨC I 

Linh mục 

Vậy anh (chị) em có từ bỏ Satan không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 

Linh mục 

Anh (chị) em có từ bỏ mọi hành vi do Satan xúi giục  không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 

Linh mục 

Anh (chị) em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 

CÔNG THỨC II 

Linh mục 

Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh (chị) 

em có từ bỏ tội lỗi không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 

Linh mục 

Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh (chị) em có từ bỏ những quyến rũ 

gian tà không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT T 7. TT 

Linh mục 

Anh (chị) em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác 

không? 

Cộng đoàn 

Thưa từ bỏ. 

Hội Đồng Giám Mục có thể thích nghi công thức thứ hai này tùy 

theo hoàn cảnh địa phương. Linh mục nói tiếp: 

Linh mục 

Anh (chị) em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng, 

Đấng tạo thành trời đất không? 

Cộng đoàn 

Thưa tin. 

Linh mục 

Anh (chị) em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con Một của Chúa 

Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã 

chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên 

hữu Chúa Cha không? 

Cộng đoàn 

Thưa tin. 

Linh mục 

Anh (chị) em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội 

thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, 

tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và tin có sự sống đời đời 

không? 

Cộng đoàn 

Thưa tin. 
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Rồi linh mục kết thúc: 

Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, và cho chúng ta được tái 

sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ 

chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô, để được sống muôn đời. 

Cộng đoàn 

Amen. 

47- Linh mục rảy nước thánh trên giáo dân, trong lúc đó mọi người 

hát: 

Tôi đã thấy dòng nước 

Từ cửa đông đền thờ tuôn ra. Hallêluia. 

Và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy 

Đều hưởng ơn cứu độ, 

Và cất tiếng reo mừng: Hallêluia, Hallêluia. 

Hoặc một bài thánh ca khác diễn tả được đặc tính của bí tích Thánh 

Tẩy. 

48- Trong lúc đó, những người tân tòng được đưa về chỗ giữa cộng 

đoàn các tín hữu. 

Nếu không làm phép nước thánh tẩy ở giếng rửa tội, thì những 

người giúp lễ khiêng lu nước đến đó. 

Nếu không làm phép giếng rửa tội, thì nước thánh được đưa đến nơi 

xứng hợp. 

49- Sau khi rảy nước thánh, linh mục về ghế chủ tọa, không đọc 

kinh Tin .Kính. Đọc lời nguyện giáo dân. Đây là lần đầu tiên những 

người tân tòng tham dự lời nguyện này, nên dành phần tích cực cho họ. 
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PHẦN THỨ TƯ 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

50- Linh mục tiến tới bàn thờ và bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể 

như thường lệ. 

51- Nên để cho các tân tòng dâng bánh rượu. 

52- Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng 

tiến Chúa, để lễ tế này, khơi nguồn từ mầu nhiệm Vượt Qua, trở nên 

thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con 

cầu xin… 

53- KINH TIỀN TỤNG PHỤC SINH I 

Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc, và hân hoan ca 

tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng, phải 

đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con, khi Đức Kitô tự hiến tế làm 

Chiên Vượt Qua của chúng con. 

Chính Người là Chiên thật đã xóa tội trần gian. Người đã chết 

để diệt trừ sự chết nơi chúng con, và đã sống lại để phục hồi sự sống 

cho chúng con. 

Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập 

niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả 

triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển, và không 

ngừng tung hô rằng: 

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! 

Khi dùng kinh Tạ Ơn I, thì đọc kinh “Cùng hiệp thông” và kinh 

“Vậy lạy Cha” riêng. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I 

Sau khi đọc hoặc hát kinh: Thánh! Thánh! Thánh! xong. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa 

chúng con,  

Chắp tay và đọc:  

chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận  

Làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:  

Và ban phúc † cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, 

của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này.  

Dang tay đọc tiếp 

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của 

Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội 

Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của 

Cha là Ðức Giáo Hoàng (...), Ðức Giám Mục (...) chúng con, và mọi 

đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. 

Ðồng tế 1: Cầu cho người còn sống. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T... (và T...) 

Chắp tay cầu nguyện giây lát cho những người linh mục có ý cầu 

nguyện cho, đoạn giơ tay đọc tiếp:  

Và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin 

kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên 

Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: 

hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như 

lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa 

thật, hằng hữu và hằng sống. 
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Ðồng tế 2: Hiệp thông cùng Hội Thánh. 

Từ  lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực 

thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, đã sống lại 

về phần xác. Và chúng con kính nhớ:  

† Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của 

Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh 

Giu-se, bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và các 

thánh tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, 

Tô-ma,...), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn 

của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. (Nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Chủ tế dang tay đọc tiếp: 

Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh thì đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng con dâng lên 

Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài 

cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng 

con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những 

người Chúa chọn.  

Chắp tay  

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 

Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho 

những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho 

chúng con Mình và Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô, 

Chúa chúng con. 
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Hôm trước ngày chịu khổ hình, (chủ tế cầm bánh) Người cầm 

bánh trong tay thánh thiện, khả kính, (ngước mắt lên) ngước mắt lên 

trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng 

lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: (hơi cúi mình) 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Linh mục nâng cao bánh đã truyền phép, nâng cao cho cộng đoàn 

thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh, cúi mình sâu thờ lạy, rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,  

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 

tiếp: 

Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, 

cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON  

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 

trên khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy, rồi xướng: 

Ðây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 
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Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Sau đó, linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân 

thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi 

chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng 

con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên 

trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ 

vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ 

muôn đời. 

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật 

này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của 

Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và 

lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, Thượng tế của Chúa. 

Linh mục cúi mình, chắp tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng 

lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết 

thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con 

Chúa,  

Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc: 

chúng con được † tràn đầy ơn phúc bởi trời.  

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Ðồng tế 1: Cầu cho người đã qua đời. 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (các) tôi tớ Chúa là T... (và T...) 

được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc 

bình an. 
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Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp: 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, 

và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào 

nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. 

Chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen). 

Tay mặt đấm ngực và đọc: 

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi,  

Rồi dang tay đọc tiếp:  

đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông 

phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh 

Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,... và toàn thể các 

thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng 

lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, (chắp 

tay đọc tiếp) nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.  

Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh 

lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. 

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai 

lên lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô: Amen. 
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54- Ca hiệp lễ                                                              1 Cr 5,7-8 

Đức Kitô đã chịu sát tế 

Làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 

Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men 

Là lòng chân thật và tinh tuyền 

Để ăn mừng đại lễ. Hallêluia. 

55- Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích Vượt Qua để nuôi 

dưỡng chúng con; xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình 

yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp, và chân thành yêu thương 

nhau. Chúng con cầu xin… 

56. Để giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói: 

Phó tế hoặc linh mục 

X.  Lễ đã xong, chúc anh (chị) em ra vể bình an. 

 Hallêluia. Hallêluia. 

Đ.  Tạ ơn Chúa. Hallêluia. Hallêluia. 

Câu giải tán này dùng cho đến hết Chúa nhật II Phục sinh. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 
THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ 

Lạy Cha, Con đã sống lại, và vẫn ở với Cha; bàn tay Cha, Cha 

đặt trên Con, tri thức của Cha thật quá siêu phàm. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc: 

Chúa sống lại thật rồi. Ha-lê-lui-a. Kính dâng Người vinh 

quang và uy quyền đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần 

chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. 

Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban 

Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một 

cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ Vượt Qua, chúng con hoan hỷ 

dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho Giáo Hội được tái sinh vào 

đời sống mới, và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, thì có kinh “Cùng hiệp thông” 

và  kinh “Vậy Lạy Cha” riêng. 
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Ca hiệp lễ 

Đức Kitô đã chịu sát tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 

Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men là lòng chân thật và tinh 

tuyền để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa 

đã thương đổi mới Hội Thánh; xin Chúa cũng luôn che chở giữ gìn, 

để Hội Thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu 

xin... 

Ðể giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói: 

X.  Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.  

 Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia 

Ð.  Tạ ơn Chúa. Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia. 

Câu giải tán này dùng cho đến hết Chúa Nhật II Phục Sinh. 
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THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa đã đưa anh em vào đất tràn trề sữa và mật, để luật Người 

ở trên môi miệng anh em luôn mãi. Halêluia. 

Hoặc: 

Từ cõi chết, Chúa đã phục sinh như lời Người đã phán. Tất cả 

chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Người thống trị đến muôn đời. 

Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho Giáo Hội 

sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho đời 

sống của họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ 

vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của toàn thể dân Chúa 

khắp trần gian; Chúa đã kêu gọi chúng con tin theo Chúa và cho 

được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn dắt chúng con về 

cõi phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin tuôn đổ xuống lòng tín hữu ơn dồi dào của mầu 

nhiệm Vượt Qua. Chúa đã đưa chúng con vào đạo thánh Chúa là 

con đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời, xin giúp chúng con biết đáp 

đền cho cân xứng. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa cho kẻ kính sợ Người uống nước là chính sự khôn ngoan, 

để họ được vững lòng, và không hề nao núng. Chúa cho họ rực rỡ 

vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng 

con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin tuôn đổ hồng ân dồi dào 

cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được 

nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúng 

con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và 

được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm 

những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa 

Cha. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho con cái trong nhà được 

hồng ân vô giá là bí tích thánh tẩy. Xin nhận lời chúng con khẩn 

nguyện mà chuẩn bị lòng trí chúng con cho đáng hưởng vinh phúc 

muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà thừa 

hưởng vương quốc dành sẵn cho ngươi, ngay từ thuở tạo thành trời 

đất”. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha từ ái, hằng năm Chúa ban cho chúng con được 

vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su; xin cho 

những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm 

hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là hy lễ làm giá chuộc muôn người; cúi xin Chúa 

vui lòng chấp nhận và thực hiện ơn cứu độ cho hồn xác chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 

Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm 

Vượt Qua của Ðức Kitô; xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ 

con người cũ, và biến đổi chúng con thành tạo vật mới. Chúng con 

cầu xin... 
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THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, người công chính đồng tâm ca tụng bàn tay chiến 

thắng của Ngài. Đức khôn ngoan của Chúa mở miệng người câm, 

và cho miệng trẻ thơ nói năng hoạt bát. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng 

tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa; xin ban cho tất cả những ai đã tái 

sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một 

đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Chúng 

con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này cầu cho anh chị em đã 

được tái sinh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và không ngừng che 

chở Hội Thánh. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền công 

trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào 

nơi đầy ánh sáng diệu huyền . Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa 

đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn để nâng đỡ chúng con trong cuộc sống 

hiện tại, và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước an toàn, nhưng quân thù của 

họ bị biển khơi vùi lấp. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Vượt 

Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hoà với Chúa; xin 

cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm mà chúng con 

cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, xin thực hiện cuộc trao đổi kỳ 

diệu chúng con hằng mong ước: là thức tỉnh chúng con đang mải 

mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc Nước Trời. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!”. Rồi 

Người lấy bánh trao cho các ông. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi 

giữa tiếng reo hò. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban đoàn dân thánh ngày 

thêm đông số; xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai 

vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. 

Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho moi 

người tín hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Ca hiệp lễ 

Tất cả anh em đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để nên một với 

Đức Kitô, như thế là anh em được mặc lấy Đức Kitô. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường 

sinh. Chúng con cầu xin... 
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CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Như những trẻ sơ sinh, anh em hãy khaokhát sữa thiêng liêng 

tinh khiết, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Halêluia. 

Hoặc: 

Lòng đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang mà tạ ơn 

Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa 

phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh, cúi xin Chúa 

gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh 

tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh 

Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. Người là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con (và đặc 

biệt là của những anh chị em tân tòng) Chúa đã cho mọi người 

chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy, xin 

cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh I. 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, thì có kinh “Cùng hiệp thông” 

và  kinh “Vậy Lạy Cha” riêng. 
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Ca hiệp lễ 

Chúa bảo ông Tôma: “Hãy đặt tay vào đây, và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Mình và 

Máu Thánh Ðức Kitô là Ðấng đã chết và sống lại để ban sự sống 

đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này 

được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc 

gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, 

hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội được niềm vui khôn tả, giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ 

Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng 

nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu đứng giữ các môn đệ và nói: “Chúc anh em được 

bình an”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết lấy cuộc 

đời bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của Ðức Kitô phục sinh, 

Ðấng chiến thắng tử thần; giờ đây chúng con đã nhận lãnh mầm 

sống Người ban tặng, xin cho chúng con mang lại những hoa quả 

dồi dào. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi 

người tín hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cói chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa tham dự, Chúa đã thực 

hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con; xin nhân lời 

chúng con cầu khẩn. Là nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại 

và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm 

giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy chúng con chân thành tin 

kính mừng Ðức Kitô sống lại, xin cho chúng con cũng hết lòng cảm 

mến đón rước Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con 

dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế 

nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa 

đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng 

con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết 

hợp với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem 

lại cho chúng con ân huệ dồi dào; xin cho chúng con được thấy 

những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ 

vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, 

xin ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu 

nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự 

sống muôn đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp 

trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Ðức Giêsu chịu 

khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển để giải thoát chúng con 

khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn 

phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và 

được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con 

làm nghĩa tử; giờ đây xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ 

niềm tin vào Ðức Kitô, chúng con được trở nên những người tự do 

đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiện 

lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang 

Cha đã ban cho con. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Cả trái đất nào tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh 

thánh rạng ngời, hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn 

chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. 

Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc 

hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ 

Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng 

nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Năm A: 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 

Halêluia. 

Năm B: 

Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống 

lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ 

sám hối, để được ơn tha tội. Halêluia. 

Năm C: 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!” Rồi 

Người cầm lấy bánh trao cho các ông. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường 

sinh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của 

Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những 

người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo 

đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ 

vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng 

con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng 

với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách 

của thế gian”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự 

sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp 

trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. 

Vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của 

Người cũng biểu dương quyền bính. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời đón nhận những ai được tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần; xin gia tăng hồng ân cho những con 

cái đã được Chúa thanh tẩy, để mọi người chúng con xứng đáng 

hưởng phúc lộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ Giáo 

Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ 

hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống 

với Người: Đó là niềm tin của chúng ta. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con cất 

tiếng ca. Miệng con sẽ reo mừng hơn hở, khi con hát khen Ngài. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con là con cái trong gia đình, 

Chúa đã thương ban niềm vui cho chúng con, thì xin cho chúng con 

cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Ðức Kitô phục sinh. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi 

người tín hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa đã sống lại và tỏa sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng ta 

bằng máu thánh của Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa 

đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng, nhằm cứu chuộc chúng con; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc 

sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức mạnh 

tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong mùa Vượt Qua này, 

Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên là giải thoát chúng con 

khỏi bóng đêm lầm lạc; xin cho chúng con được tận hưởng ơn cứu 

độ Chúa ban và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con 

dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế 

nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa 

đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con 

từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp 

với Ðức Kitô phục sinh, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã được phúc đón nhận 

Tin Mừng Ðức Kitô sống lại; xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu 

dẫn chúng con bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này là biểu hiệu lễ 

tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; 

Người cứu chuộc chúng ta. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Cl 2, 12 

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai táng 

với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin vào quyền 

năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. 

Halêluia.  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho những ai tin vào Chúa được tái sinh 

nhờ nước thánh tẩy để nên một với Ðức Kitô, xin Chúa thương phù 

trì giúp họ luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành đáp lại tình 

thương của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và 

được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho những 

kẻ sẽ tin vào con, xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin 

rằng Cha đã sai con”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín 

tầng trời. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai 

hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc; xin cho 

chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào 

chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở 

muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi 

người tín hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã 

được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Ðức Giêsu Kitô. Cúi 

xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ 

Nước Trời. Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Từ cói chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài 

người sa ngã lên; xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh 

thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin 

cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội được niềm vui khôn tả: giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ 

Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng 

nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ mà nói: “Chúc anh em được 

bình an”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con 

được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con 

đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc trường 

sinh. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp 

mừng mầu nhiệm Ðức Kitô phục sinh; xin cho chúng con biết 

hưởng trọn niềm vui vì được Người cứu độ. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi tín 

hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa 

đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng, nhằm cứu chuộc chúng con; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn, mà nâng đỡ chúng con trong cuộc 

sống hiện tại, và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con 

cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp 

hèn, là hạnh phúc của người công chính; này chúng con đang khao 

khát trông chờ những hồng ân Chúa hứa, xin nghe lời chúng con tha 

thiết nài van và ban cho được thoả lòng ước nguyện. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con 

dâng tiến trở nên Mình và Máu thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần vào thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở 

thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa 

đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng 

con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết 

hợp với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã rung chuyển, trời cũng tan chảy. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu mà cứu chuộc con 

người và nâng lên địa vị cao sang hơn tình trạng nguyên thủy; xin 

nhớ lại công trình kỳ diệu này và giúp chúng con trung thành luôn 

mãi với ơn tái sinh Chúa đã ban. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ 

vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, 

xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với 

mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự 

sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp 

trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu 

của Con Một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ 

sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và 

được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để 

tái tạo chúng con nên người mới. Xin cho chúng con tích cực sống 

mầu nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con 

mang lại nhiều hoa trái và được hưởng niềm vui của cuộc sống 

muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu 

lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà 

cha đã ban cho con. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao 

kỳ công; Người mặc khải đức công chính của Người, cho muôn dân 

được thấy. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, 

Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy 

tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính 

Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích 

thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng 

tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế 

nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy là cây nho thật, anh em là cành; ai muốn kết 

hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh 

hoa kết quả dồi dào. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa 

đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng 

con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng 

con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng 

một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong 

điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con 

vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ 

vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng 

con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng 

với tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách 

của thế gian”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự 

sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp 

trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người, 

vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của 

Người cũng biểu dương quyền bính. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo 

chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời; xin đừng 

để chúng con nghi hoặc, nhưng luôn luôn tin cậy vững vàng sẽ thấy 

Chúa thực hiện những gì Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ 

Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng 

nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống 

với Người: Đó là niềm tin của chúng ta. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường 

sinh. Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con cất 

tiếng ca, miệng con sẽ reo mừng hớn hở, khi con hát khen Ngài. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm 

cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Chính Chúa đã giải cứu 

chúng con thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, xin cũng đừng để chúng 

con lìa bỏ ánh sáng chân lý Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi tín 

hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa đã sống lại và tỏa sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng ta 

bằng Máu Thánh của Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa 

đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn, mà nâng đỡ chúng con trong cuộc 

sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức mạnh 

tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương thánh hoá chúng con là những 

người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng con là những người bất hạnh. 

Xin gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã 

làm; này chúng con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính, 

xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền đỗ đến cùng. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con 

dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế 

nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sóng cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa 

đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con 

từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp 

với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, này chúng con được hoan hỷ mừng mầu nhiệm Vượt 

Qua, xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với mầu 

nhiệm đó, để Ðức Kitô sống lại luôn giữ gìn và cứu độ chúng con. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận lễ tế này là biểu hiệu lễ 

tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; 

Người cứu chuộc chúng ta. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô con Chúa như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu thánh Người: cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai táng 

với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin vào quyền 

năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng bí tích 

thánh tẩy cho chúng con được tái sinh và thông phần vào sự sống 

của Chúa. Giờ đây chúng con được trở nên công chính, đáng hưởng 

phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, đưa 

chúng con vào cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và 

được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho những 

kẻ sẽ tin vào con, xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin 

rằng, Cha đã sai con”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền 

đi đến tận cùng cõi đất, rằng: Chúa đã giải phóng dân Người. 

Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho 

tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Kitô phục sinh, 

để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con 

được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với lễ vật 

chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng 

con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng 

với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều 

răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em 

một Đáng bào chữa khác, đến ở với anh em luôn mãi”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự 

sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp 

trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem 

lại cho chúng con ân huệ dồi dào xin cho chúng con được thấy 

những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã ban cho Giáo 

Hội được niềm vui khôn tả; giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ 

Giáo Hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng 

nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói: “Chúc anh em được 

bình an”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân 

của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng 

con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả xác thân yếu hèn của chúng 

con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển, và hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn 

chúng con được tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui, vì được làm con 

Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm 

chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời 

gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không 

ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi 

người tín hữu. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa 

đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con; xin 

nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc 

sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm 

Ðức Kitô Con Chúa phục sinh; xin nhận lời chúng con khẩn nguyện 

và cho chúng con được cùng thần thánh đón mừng Người quang 

lâm vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này 

một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng 

tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được 

thông phần vào thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở 

thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em, là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa 

đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng 

con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết 

hiệp với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã rung chuyển, trời cũng tan chảy. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới, thì đọc: 

Lạy Chúa, Chúa đã cho dân Chúa được tham dự vào mầu nhiệm 

Vượt Qua; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vui mừng vì 

Ðức Kitô đã sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ 

vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, 

xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với 

mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô 

sống lại, Chúa đã thương đổi mời chúng con cho đáng hưởng sự 

sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả trong tâm 

hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở 

nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Ðức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo 

chúng con trong bí tích thánh tẩy, cho chúng con được hưởng sự 

sống muôn đời; xin hướng lòng chúng con lên cùng Ðấng đang ngự 

bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại chúng con được mặc áo 

trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới thì đọc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho hết mọi người 

trên thế giới đón nhận Tin Mừng Ðức Kitô mà Hội Thánh không 

ngừng rao giảng, và xin cho chúng con là nghĩa tử được hưởng nhờ 

ơn cứu độ của Ðức Kitô, Ðấng đổ máu đào trên thập giá để làm 

chứng cho sự thật. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong 

nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con 

không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này và 

được phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Halêluia. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng 

con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc 

chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang 

phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, 

Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy 

tình Cha mà ây yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính 

Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích 

thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Nơi nào mừng lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới thì đọc: 

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con thực sự cộng tác vào công 

trình cứu độ; và để chúng con không ngừng sống mầu nhiệm Vượt 

Qua, xin dạy chúng con biết tìm kiếm những của cải muôn đời tồn 

tại của Nước Trời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu 

lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành lễ vật muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà 

Cha đã ban cho con. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy; và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 
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LỄ THĂNG THIÊN 

Ca nhập lễ 

Hỡi các bạn miền Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời? Các 

bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá quang 

lâm như vậy. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng 

con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con 

Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở 

đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi 

thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc 

vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng Con Một Chúa lên trời vinh 

hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin 

Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là 

được phục sinh cùng Ðức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thăng Thiên. 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, thì có kinh “Cùng hiệp thông” 

riêng. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con 

ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho 

lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Ðức Kitô, Vị Thủ 

Lãnh của chúng con đang hiển trị. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Dành cho những nơi đã mừng Lễ Thăng Thiên  

vào Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, nghĩ về Ngài lòng 

con đã nói: “Hãy tìm kiếm thánh nhan”. Lạy Chúa, con tìm thánh 

nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con tin thật rằng Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc 

nhân loại đang ngự bên hữu Chúa trong vinh quang. Xin nhận lời 

chúng con tha thiết cầu khẩn mà làm cho chúng con nghiệm thấy 

Người ở giữa chúng con hằng ngày cho đến tận thế, như lời Người 

đã hứa trước khi lên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con 

dâng tiến, mà làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở 

đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giêsu nói: “Con cầu xin cho họ nên một, như chúng ta là 

một”. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ, xin nhận lời chúng con cầu 

khẩn; và nhờ bí tích chúng con vừa tham dự, xin giúp chúng con là 

chi thể của Ðức Kitô, hằng tin tưởng sẽ được đồng vinh hiển với 

Người là Thủ Lãnh của chúng con. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người 

ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy, 

cho đến tận cùng trái đất. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần 

cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho 

đẹp lòng Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho của lễ tinh tuyền này thanh tẩy chúng con 

sạch muôn tội lỗi và tuôn đổ thần lực bởi trời xuống tâm hồn chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi: Thầy sẽ lại đến 

với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa 

đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con 

từ bỏ nếp sống cũ để hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp 

với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta là Đầu và là Cuối, Ta là Đấng hằng sống. Ta đã 

chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời”. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh 

Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để Người biến đổi chúng 

con thành đền thờ vinh quang của Người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con 

dâng tiến, mà làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở 

đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy 

anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã  

nói với anh em. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng 

hò reo. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần 

đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh; xin cho cộng đoàn tín 

hữu chúng con đem hết nhiệt tình phụng sự Chúa và luôn luôn hiệp 

nhất cùng nhau. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng 

lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin Chúa thương chấp nhận và 

thánh hoá chúng con cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu 

chuộc. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Khi Đấng bào chữa đến, Đấng Thầy sẽ gửi đến với 

anh em, Người là Thần Khí sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người 

sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em cũng sẽ làm chứng”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh Ðức Kitô; xin đổ 

xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng. Ước gì hiệu năng của tiệc 

thánh này vừa thanh tẩy chúng con nên trong sạch vừa mở rộng tâm 

hồn chúng con đón nhận hồng ân cao cả đó. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân 

sủng, để được xót thương, và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi 

lòng chúng con, giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như 

những người con thảo. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiện 

lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lời cho 

anh em, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng bào chữa sẽ không đến với 

anh em”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bàn tiệc Chúa dọn ra; xin 

cho lời hằng sống soi dẫn trí lòng và bánh bởi trời dưỡng nuôi hồn 

xác, hầu chuẩn bị chúng con sẵn sàng nhận lãnh muôn hồng ân 

Thánh Thần ban tặng. Chúng con cầu xin... 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và lấy máu mình thanh tẩy 

chúng ta sạch tội lỗi, làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế, 

để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ ánh sáng 

Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. 

Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho 

chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng 

và sai Thánh Thần đến thanh tẩy chúng con cả xác hồn, khiến của lễ 

này đáng được Chúa Cha vui nhận. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em 

tới sự thật toàn diện”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con dự tiệc thánh để thanh tẩy 

và bồi dưỡng chúng con; xin cho hồng ân chúng con vừa lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin... 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Thánh lễ ban sáng 

Ca nhập lễ 

Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng 

với một số phụ nữ, với bà maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh 

em của Đức Giêsu. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan 

hỷ sống trọn mùa Phục Sinh này; xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng 

con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Ðức Kitô đã đổi mới chúng con. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần là Ðấng đem lại ơn tha tội ngự 

xuống lòng chúng con, để Người chuẩn bị chúng con cử hành lễ tế 

này. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ loan báo 

cho anh em những gì Người nhận từ nơi Thầy”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đưa chúng con từ giao ước cũ bước vào 

giao ước mới; xin đừng để chúng con ra hư hỏng vì tội lỗi, nhưng 

xin thương cử Chúa Thánh Thần đến biến đổi hồn xác chúng con. 

Chúng con cầu xin... 
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CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 

Thánh lễ vọng 
Thánh lễ này cử hành chiều thứ Bảy,  

trước hoặc sau kinh Chiều I Chúa Nhật Hiện Xuống 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ 

Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con 

dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin 

tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần. Ðể các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn 

ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho ánh huy hoàng rực rỡ của 

Chúa là chính Ðức Kitô, giãi sáng trên chúng con. Và xin ban sức 

mạnh của Thánh Thần làm cho tâm hồn con cái Chúa, đã được tái 

sinh nhờ bí tích thánh tẩy, ngày càng thêm bền vững trung kiên. 

Chúng con cầu xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến thánh hoá những của lễ 

chúng con dâng. Và nhờ những của lễ này, xin cho Giáo Hội sống 

trọn tình yêu mến hầu trở nên dấu hiệu cho muôn dân nhận biết ơn 

cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Ðể hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, hôm nay Chúa rộng ban 

Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa nhận làm nghĩa 

tử, nhờ kết hợp với Con Một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội 

Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết 

Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên 

xưng cùng một đức tin.  

Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập 

niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Ðồng thời, cả 

triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không 

ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, thì có kinh “Cùng hiệp thông” 

riêng. 

Ca hiệp lễ 

Vào ngày bế mạc kỳ đại lễ, Đức Giêsu đứng và lớn tiếng nói 

rằng: “Ai khát hãy đến với tôi mà uống”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các Tông Ðồ Chúa những 

ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây, nhờ thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận, xin cho lòng chúng con cũng cháy lửa yêu mến của 

Thánh Thần. Chúng con cầu xin... 

Ðể giải tán dân chúng, phó tế hay Linh mục nói: 

X. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Halêluia. Halêluia. 

Ð. Tạ ơn Chúa. Halêluia. Halêluia. 
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CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 

Thánh lễ chính ngày 

Ca nhập lễ 

Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên kết hết mọi 

người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Halêluia. 

Hoặc: 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ 

Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. Halêluia. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội 

ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm 

nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin 

Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa 

Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu 

xin... 

Đọc kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô, mà 

cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ, và 

hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Ðể hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, hôm nay Chúa rộng ban 

Chúa Thánh Thần cho những người đã được Chúa nhận làm nghĩa 

tử, nhờ kết hợp với Con Một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội 

Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết 

Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên 

xưng cùng một đức tin.  

Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập 

niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Ðồng thời, cả 

triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không 

ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Khi dùng Kinh Nguyện Thánh Thể I, thì có kinh “Cùng hiệp thông” 

riêng. 

Ca hiệp lễ 

Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần, và loan báo những kỳ 

công của Thiên Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho Giáo Hội những hồng ân cao 

cả là Thần Khí và bánh bởi trời; xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để 

Thần Khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, 

và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ 

muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ðể giải tán dân chúng, phó tế hay Linh mục nói: 

X. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Halêluia. Halêluia. 

Ð. Tạ ơn Chúa. Halêluia. Halêluia. 
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Chúa Nhật Sau Lễ Hiện Xuống 

CHÚA BA NGÔI 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh 

Thần, vì Người hằng thương xót chúng ta. 

Ðọc kinh Vinh Danh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời 

chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian 

mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho 

chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ 

một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Ðọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin 

Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ 

lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời 

dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin... 

KINH TIỀN TỤNG 

X: Chúa ở cùng anh chị em. 

Ð: Và ở cùng Cha. 

X: Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð: Chúng con đang hướng về Chúa. 

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Ð: Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 
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Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên 

Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn 

độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa 

ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin 

như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng 

Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba 

Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy 

quyền ngang nhau.  

Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa 

và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí 

của con mình, đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha 

ơi!”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con 

vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba 

Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng 

con cầu xin... 
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MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho 

uống thỏa thuê. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình 

Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu 

khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm 

sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn 

Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên 

Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 

Ðọc kinh tin kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho 

mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái 

Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích 

nhiệm mầu, đem lại cho Hội Thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Thánh Thể. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với Người ấy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được 

tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với Mình và Máu Thánh 

Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng 

Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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Thứ Sáu sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng, ý 

định cứu dân Người khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ 

hàn. 

Ðọc kinh Vinh Danh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Ðức Kitô, Con 

Một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng 

niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì thương yêu chúng con. 

Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người để hưởng tận 

nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển 

trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho Thánh Tâm 

Con Một Chúa bị đâm thâu, khiến kho tàng tình yêu vô biên được 

mở ra để chúng con hưởng nhờ. Xin cho chúng con hằng sốt sắng 

tôn sùng Thánh Tâm Người, và biết đền tội chúng con cho cân 

xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả của Thánh Tâm Ðức Kitô Con 

Chúa hằng ưu ái, xin vui lòng chấp nhận những lễ vật này như của 

lễ hy sinh đền tội chúng con. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 

Vì tình thương lạ lùng khi chịu trên thập giá. Người đã tự hiến 

thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và 

nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó, 

khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở 

của Ðấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu 

độ muôn đời. 

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần và các thánh, chúng 

con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng 

người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự sống”. 

Hoặc: 

Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con 

đến cùng Ðức Kitô Con Một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu 

mến nồng nàn và biết nhận ra Người hiện diện trong mỗi anh chị em 

chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Thứ Bảy sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống 

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát 

bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa chí thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh 

Nữ Maria, nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần; vì lời 

Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên 

đền thờ Chúa ngự. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh mẫu 

của Đức Kitô Con Chúa, chúng con dâng tiến Chúa lời cầu nguyện 

và lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận, và đưa chúng con đến 

gần Chúa hơn nữa. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Đức Mẹ 

Ca hiệp lễ 

Đức Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong 

lòng. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm 

Thánh Thể, nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, cúi xin Chúa 

nhận lời chúng con khẩn cầu, cho chúng con được đầy tràn ân sủng, 

và được thấm nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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Chúa Nhật Cuối Cùng Mùa Thường Niên 

ÐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính 

dâng Người vinh dự và quyền năng đến muốn thuở muôn đời. 

Ðọc kinh Vinh Danh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ 

muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Kitô là người Con Chúa 

hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh 

đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng 

cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con 

cầu xin... 

Ðọc kinh Tin Kính. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hoà giải 

của Ðức Kitô, và tha thiết van nài cho mọi dân, mọi nước, nhờ 

Người, được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã xức dầu hoan lạc tấn phong Con Một Chúa là Ðức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ 

trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hoà giải và 

tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã 

bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Chúa là 

Ðấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cữu và vô biên: vương 

quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, 

đầy tràn tình thương, công lý và bình an. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa là Vua ngự trị muôn đời, Người tuôn đổ phúc lành cho 

dân hưởng bình an. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của 

Ðức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, chúng con cũng vừa lãnh nhận thần 

lương ban sự sống muôn đời: xin cho chúng con được mãi mãi cùng 

Người hưởng vinh quang thiên quốc. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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TUẦN 01 THƯỜNG NIÊN 

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa thay cho Chúa Nhật 1 Thường Niên 

Ca nhập lễ 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; 

nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết nhìn 

thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con đang thành 

khẩn tiến dâng, để nhờ của lễ này, chúng con được thánh hoá, và đạt 

được những điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con 

trong thánh lễ này; xin cũng cho chúng con hằng biết sống thánh 

thiện mà phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 02 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi 

loài trên trời dưới đất; xin dủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn 

cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử 

hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ 

tưởng niệm cuộc khổ hình của Ðức Kitô là chúng con được hưởng 

ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc: 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm 

bánh bởi trời; xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp 

chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. 

Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 03 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con 

biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một 

Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc 

lành phúc đức. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy 

quyền năng Thánh Thần mà thánh hoá, để nhờ của lễ này, chúng 

con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho 

chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, con một Chúa là nguồn 

mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì 

ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 04 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng 

Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên 

bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa nhân từ 

chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn 

đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc: 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng 

con; xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức 

tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 05 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi 

dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã 

dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người; xin 

cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự 

sống muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, dxlàm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc: 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một 

tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu; xin cho cộng đoàn 

chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Ðức 

Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng 

con cầu xin... 
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TUẦN 06 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin 

tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này, tẩy rửa và đổi mới chúng con, 

để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho 

những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc: 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi 

trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống 

đích thực. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 07 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng 

để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng 

lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn 

vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm 

nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những 

ai ăn bánh này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con 

được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 08 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến 

trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh 

được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con 

của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu 

hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang 

lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con 

cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc 

Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng 

chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời 

hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 09 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, 

tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và 

rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con 

cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ, và tha thiết 

nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ 

chúng con cử hành. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh 

Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng 

con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu 

đáng được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp 

lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng, và 

giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa chúng con dâng tiến lễ vật này, để tỏ lòng thần phục 

suy tôn; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được 

thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc: 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và 

bổ dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng 

xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con 

cầu xin... 
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TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin 

nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu 

hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa 

hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, 

để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, 

làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn; 

xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết 

cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc: 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối 

dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa; xin cho bí tích này 

cũng làm cho hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu 

xin... 
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TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ 

Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa 

sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để 

tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và dùng 

của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên 

những tâm tình làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con 

rước Mình và Máu Con Chúa để đổi mới chúng con, xin cho chúng 

con được chắn chắn hưởng ơn cứu độ, nhờ mầu nhiệm cử hành 

trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa 

tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con 

sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời 

ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin 

cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh 

thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc: 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và 

đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi 

dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn 

tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài 

người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh 

thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin 

cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ 

chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho 

chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho 

chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc 

tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa 

để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người 

xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi 

những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên 

Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ 

dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con 

cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho 

chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu 

độ. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng 

tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và 

chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của 

Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy 

đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng 

thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. 

Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh 

Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã 

lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con 

từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con 

cầu xin... 
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TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con 

không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin 

mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng 

những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải 

muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban 

cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này 

đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc 

đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc: 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh 

Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã 

chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người 

trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con 

cầu xin... 
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TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng 

dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi 

mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng 

nhờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ 

tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi 

chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi 

trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng 

con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc 

gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, 

hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để 

Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp 

nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình 

và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội 

lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. 

Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những 

người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn 

chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và 

hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp 

cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện 

cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón 

nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được 

tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên 

giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người 

chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng 

một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong 

điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con 

vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Ðức Kitô 

để quy tụ một đoàn con đông đảo; xin thương tình ban cho Giáo Hội 

ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc 

Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say 

nhiệt thành. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng 

con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con 

ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn 

ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ 

thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc: 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên 

quốc; xin cho Bí Tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến, và 

thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng 

con cầu xin... 
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TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Chúa 

đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử, xin lấy tình 

cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Ðức 

Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực 

và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết 

nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. 

Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo và 

ước chi tiệc Thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con 

nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và 

Bánh Thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con; xin 

cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này hầu đáng được 

thông phần sự sống của Ðức Kitô luôn mãi. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 
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TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn 

đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu 

luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận 

những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh 

Danh Thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc: 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập 

chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những 

cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. 

Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn 

độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ 

điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con 

dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những 

hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô nuôi dưỡng 

chúng con; xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng 

con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như 

trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa 

biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả; xin không ngừng ban ơn 

giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà 

chúng con đang hết lòng theo đuổi, chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng 

chấp nhận, và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc: 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau 

khổ với Ðức Kitô Con Một Chúa; xin Chúa thương đổi mới xác hồn 

chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là 

cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin 

rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắt rứt lương tâm chúng con, và 

thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 

tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng 

lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin Chúa thương chấp nhận và 

thánh hoá chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn 

cứu chuộc. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc: 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Ðức Kitô, 

xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. 

Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường 

cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng 

con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy, Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con 

dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở 

đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc: 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa đã lấy Mình và Máu 

Ðức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin 

Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời... 
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TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con 

một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng 

sự Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh 

này, với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm 

chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc: 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tời bàn tiệc Nước Trời và 

ban dồi dào sức sống mới, xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc 

sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh 

cửu. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được 

thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền 

dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính 

tôn thần phục và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc: 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn 

thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành để nhờ thánh lễ tưởng 

niệm Ðức kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với 

Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời... 
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TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể 

thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời 

Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ 

tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn 

phúc dồi dào. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Ðức Kitô bồi 

dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con 

được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai 

tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì 

cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác 

hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội 

Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu 

khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn 

phục sinh. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc: 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của 

ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh 

của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí 

sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được 

phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời: xin cho chúng con 

tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con thành kính dâng lên Chúa lễ vật này, xin 

vui lòng chấp nhận, và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa, 

để mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức 

Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được 

rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con 

khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. 

Chúng con cầu xin... 
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TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành 

cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con 

được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, theo lời Chúa dạy, chúng con dâng những lễ vật này 

để chúc tụng Thánh Danh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và giúp 

chúng con hằng tuân giữ luật Chúa truyền, hầu cũng được trở nên 

của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con được hạnh phúc tham dự 

vào sự sống của Chúa, xin dủ lòng thương đến chúng con và đừng 

để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin... 
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THÁNG GIÊNG 

Ngày 02 tháng giêng 

Thánh Ba-xi-li-ô Và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám Mục, 

Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh mục tử: giám mục, hoặc tiến sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương 

sáng và lời giảng dạy của hai thánh Ba-xi-li-ô và Thánh Ghê-gô-ri-

ô. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa 

và hết lòng yêu mến đem ra thực hành. Chúng con cầu xin... 

Ngày 05 tháng giêng 

Thánh Gio-an Neumann 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha, Cha đã kêu gọi thánh Giám Mục Gio-an Neumann, 

nổi tiếng vì công việc mục vụ và lòng bác ái, để lãnh đạo dân Cha 

tại Mỹ Châu. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của 

người, biết chăm lo công việc giáo dục giới trẻ theo tinh thần đạo 

Chúa Kitô, và được vững mạnh nhờ lòng bác ái yêu thương, để 

không ngừng giúp cho Giáo Hội được phát triển. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha đầy lòng nhân hậu từ bi, xin đoái thương nhìn đến lễ 

phẩm chúng con dâng lên Cha trên bàn thờ. Xin Cha cho chúng con 

được nên giống hình ảnh Con Cha là Ðức Kitô, như Cha đã cho 

thánh gio-an Neumann được bắt chước điều Người cử hành. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh tiền tụng các thánh mục tử 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha, chúng con được tái tạo khi chúng con tham dự để 

tưởng niệm mầu nhiệm Con Cha chết và sống lại. Chúng con khẩn 

khoản nài xin Cha cho chúng con được cảm nghiệm sức mạnh của 

bí tích này theo gương thánh Gio-an Neumann và không ngừng hiệp 

thông với Giáo Hội nhờ mối giây hiệp nhất và chân lý. Chúng con 

cầu xin... 

Ngày 7 tháng giêng 

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, linh mục 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh linh mục Rây-mun-đô được giàu 

lòng nhân ái đối với người tội lỗi và kẻ tù đày. Xin Chúa nhận lời 

người cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con thoát khỏi cảnh 

nô lệ tội lỗi, hầu được tự do làm những điều đẹp lòng Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Ngày 13 tháng giêng 

Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa Cha toàn năng, thánh Hi-la-ri-ô giám mục đã kiên trì bảo 

vệ tín điều Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa. Xin cho 

chúng con hiểu biết cho rõ và tuyên xưng cho đúng chân lý cao cả 

này. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 14 tháng giêng 

Chân Phúc Phê-rô Donders 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Ðấng đã tỏ lòng từ bi thương xót cách lạ 

lùng đối với những người phong cùi nơi chân phúc Phê-rô Donders. 

Xin Cha thương cho chúng con biết noi gương người và dựa vào lời 

chuyển cầu của người, mà thực hiện những việc bác ái đối với 

những người anh em bị bỏ rơi hơn cả và nhờ vậy có thể phục vụ 

Cha nơi nững người anh em đó. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha, xin Cha vui lòng chấp nhận lễ vật mà dân Cha tiến 

dâng. Khi chúng con kính nhớ công trình tình thương vô biên của 

Ðức Kitô, xin cho chúng con được bền vững trên con đường phụng 

sự Cha và phục vụ tha nhân, nhờ lời chuyển cầu của chân phúc Phê-

rô Donders. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha, chúng con đã được hưởng những hồng ân do nhiệm 

tích sinh ơn cứu độ đem lại. Chúng con nài xin Cha cho chúng con 

được thông phần vinh quang của Cha, khi noi gương bác ái của 

chân phúc Phê-rô Donders. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 17 tháng giêng 

Thánh An-tôn, Viện phụ 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh An-tôn, viện phụ, sống một đời 

phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhận lời 

người nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết quên mình để một 

niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự . Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ các tôi tớ Chúa dâng trên bàn 

thờ để kính nhớ thánh An-tôn. Xin đừng để của cải trần gian trói 

buộc chúng con, nhưng xin cho chúng con được sung túc vì có Chúa 

làm gia nghiệp. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nơi bàn 

tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn đập tan mọi mưu chước kẻ 

thù như Chúa đã cho thánh An-tôn vẻ vang chiến thắng, khi đương 

đầu với quyền lực tối tăm. Chúng con cầu xin... 

Ngày 20 tháng giêng 

Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa là vinh quang của hàng tư tế, xin nhận lời thánh Pha-

bi-a-nô tử đạo chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng thêm hiệp 

nhất trong đức tin, và nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 20 tháng giêng 

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo 

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng con thần khí 

dũng cảm, để chúng con noi gương thánh tử đạo Xê-bát-ti-a-nô mà 

biết vâng phục Chúa hơn vâng phục người phàm. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 21 tháng giêng 

Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo 

Lễ nhớ 

Xem phần chung các thánh trinh nữ tử đạo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì 

thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay 

chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ A-nê tử đạo về trời. Xin 

cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin. 

Chúng con cầu xin... 

Ngày 22 tháng giêng 

Thánh Vinh Sơn, Phó tế, Tử Đạo 

Xem Phần Chung các thánh tử đạo  

Lời nguyện  

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần 

Chúa trên chúng con, để tâm hồn chúng con được thấm nhuần tình 

yêu can trường, cũng như thánh Vinh Sơn tử đạo, đã nhờ tình yêu 

đó mà thắng mọi cực hình. Chúng con cầu xin … 
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Ngày 24 tháng giêng 

Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Xem PC các Thánh Mục Tử 

Hay Các Thánh Tiến Sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, 

biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người hầu muôn dân được 

ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại 

biết hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân 

hậu của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ cứu độ chúng con dâng; vì của 

lễ này, xin lấy lửa yêu mến của Thánh Thần đốt nóng tâm hồn 

chúng con, như xưa Chúa đã dùng ngọn lửa ấy thiêu đốt tâm hồn rất 

hiền hậu của Thánh Phan-xi-cô. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ bí tích chúng con vừa lãnh 

nhận, xin cho chúng con ở đời này sống hiền lành và bác ái như 

Thánh Phan-xi-cô, để mai sau được hưởng vinh quang trên trời. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 25 tháng giêng 

Thánh Phao-lô Trở Lại 

Lễ kính 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phao-Lô 

Tông Ðồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh 

nhân trở lại tin theo Ðức Kitô, xin cho chúng con hằng noi theo 

gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng 

nhân của Tin Mừng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa 

thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ ánh sáng 

đức tin vào lòng chúng con, như xưa Người vẫn soi sáng Thánh 

Phao-Lô Tông Ðồ, để thánh nhân loan truyền vinh quang Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Lời tiền tụng tông đồ 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con 

vừa lãnh nhận đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, như xưa thánh 

Phao-lô tông đồ đã nhờ lửa yêu mến đó mà xả thân lo lắng cho tất 

cả các giáo đoàn. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 26 tháng giêng 

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục tử, giám mục 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, 

những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu 

thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này biết sống 

ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con 

cầu xin... 

Ngày 27 tháng giêng 

Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ 

Xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 

Lời nguyện 
 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho thánh An-giê-la trinh nữ 

nên gương bác ái và khôn ngoan; vì lời thánh nữ cầu thay nguyện 

giúp, xin cho chúng con cũng noi theo người mà trung thành tuân 

giữ lời Chúa dạy, và tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hằng ngày. 

Chúng con cầu xin... 

Ngày 28 tháng giêng 

Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh, hoặc các thánh mục tử, 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Tô-ma trở nên một bậc thầy 

lỗi lạc vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện 

và hăng say giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng 

soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công 

bắt chước việc người làm. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 31 tháng giêng 

Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục tử 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người 

cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gio-

an Bốt-cô. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để 

chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu 

độ. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THÁNG HAI 

Ngày 2 tháng hai 

Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh 

Lễ kính 

LÀM PHÉP VÀ KIỆU NẾN 

Hình thức 1: Kiệu nến giáo dân tụ họp ngoài nhà thờ chính 

Chủ tế chào giáo dân như thường lệ và đọc: 

Anh chị em thân mến, cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã 

hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta 

mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giu-se dâng 

cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. 

Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thực 

ra, qua biến cố này, Người đến gặp dân Người. Quả vậy, cụ già Si-

mê-on và nữ ngôn sứ An-na, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã 

tới đền thánh. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các 

ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan hỷ 

loan báo cho những người khác. 

Phần chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đã được Chúa 

Thánh Thần quy tụ nơi đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến về nhà 

Chúa gặp Ðức Ki-tô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người, sẽ nhận ra 

Người khi bẻ bánh, trong lúc đợi chờ Người trở lại vinh quang. 

Làm phép nến: 

Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Ðấng tạo thành ánh 

sáng. Chúa đã chỉ cho cụ già Si-mê-on nhận ra Ðức Ki-tô chính là 

ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng con tha thiết nài xin Chúa 

ban phúc lành mà X thánh hoá những cây nến này. Xin nhận lời dân 

Chúa đang tụ họp, miệng ca mừng Thánh Danh, tay cầm đèn cháy 

sáng: Ước gì chúng con luôn thẳng đường ngay lối tiến đến cùng 

Ðức Ki-tô là ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 
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Chủ tế thinh lặng rảy nước thánh. 

Chủ tế nhận nến và bắt đầu đi kiệu, ngài nói: 

Chúng ta cùng an vui tiến bước để chào đón Chúa Ki-tô. 

Sau khi đi kiệu thì hát kinh vinh danh thánh lễ như thường 

Hình thức 2: Nghi thức nhập lễ trọng thể; giáo dân tụ họp 

trong nhà thờ. 

Chủ tế đến nơi đã định ngoài cung thánh; chào khuyên, làm phép 

nến, đi kiệu như hình thức I. 
 

THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương, danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang 

kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. 

Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng 

nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa dâng mình cho Chúa 

như Con Chiên tinh tuyền để thế gian được sống. Xin cho của lễ 

Hội Thánh đang hoan hỷ tiến dâng cũng được Chúa chấp nhận. 

Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Hôm nay, con Chúa, Ðấng hằng hữu, được dâng tiến trong đền 

thờ và được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Ít-ra-en và 

là ánh sáng soi đường cho muôn dân.  

Vì thế, khi vui mừng nghênh đón Ðấng Cứu Ðộ, chúng con 

hiệp với các Thiên thần và các thánh ca tụng Chúa mà không ngừng 

tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành 

sẵn cho muôn dân. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đáp lại lòng mong đợi của ông Si-mê-on là 

không để ông lìa đời trước khi đón nhận Ðức Kitô. Xin cho bí tích 

thánh thể chúng con vừa lãnh nhận kiện toàn ơn Chúa nơi chúng 

con, và khi đến ngày đi gặp Ðức Kitô, xin cho chúng con được sống 

muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 3 tháng hai 

Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, nhờ lời thánh Bơ-la-xi-ô tử đạo chuyển cầu, xin 

nghe tiếng dân Chúa nài van mà ban ơn phù trợ để chúng con sống 

bình an trong cuộc đời hiện tại, và mai ngày đạt tới phúc trường 

sinh. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 3 tháng hai 

Thánh An-ga-ri-ô, giám mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh An-ga-ri-ô, giám mục, đem ánh 

sáng Tin Mừng đến cho dân tộc Bắc Âu. Xin nhận lời thánh nhân 

chuyển cầu mà ban cho chúng con được bước đi luôn mãi trong ánh 

sáng chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 5 tháng hai 

Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, tử đạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, thánh nữ A-ga-ta đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì 

vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hi sinh tử đạo. Xin 

nhận lời thánh nữ chuyển cầu cho chúng con được ơn tha thứ. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 6 tháng hai 

Thánh phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh 

phao-lô Mi-ki và các bạn bước lên thập giá để vào cõi trường sinh. 

Xin Chúa thương nhận lời các Ngài cầu thay nguyện giúp cho 

chúng con hằng can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành giữ 

vững đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, chúng con dâng những lễ vật này 

để tưởng niệm các thánh đã làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thương 

chấp nhận và làm cho chúng con cũng trở thành những chứng nhân 

bất khuất khi phải tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách 

lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo. Xin ban cho chúng con, vừa 

được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Kitô, và 

không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng 

ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ngày 8 tháng hai 

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni 

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Lo Việc Giáo Dục 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã ban cho các trẻ 

mồ côi một người cha và một người bảo trợ là thánh Giê-rô-ni-mô. 

Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con trung thành 

giữ tinh thần nghĩa tử, nhờ đó, chúng con được xứng danh là con cái 

Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 10 tháng hai 

Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, hoặc các thánh tu sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh nữ Cô-lát-ti-

ca. Xin cho chúng con theo gương người để lại biết hết lòng mến 

yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm tình thương Chúa ngọt ngào. 

Chúng con cầu xin... 

Ngày 11 tháng hai 

Ðức Mẹ Lộ-đức 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung Ðức Mẹ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhận hậu, ngày hôm nay chúng con kính 

nhớ Ðức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội là Thánh Mẫu của Con Một 

Chúa. Xin nhận lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp 

chúng con là những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi. Chúng con 

cầu xin... 

Ngày 14 tháng hai 

Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục 

Lễ nhớ 

Lấy PC các thánh Mục tử sáng lập giáo đoàn 

Hay các Thánh lo việc truyền giáo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Sy-ri-lô và thánh 

Mê-tô-đi-ô, để đưa các dân tộc Xi-la-vô-ni-a tới ánh sáng Tin 

Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi 

chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với 

nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng 

con cầu xin... 
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Ngày 17 tháng hai 

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đã ban cho bảy vị thánh lập dòng 

Tôi Tớ Ðức Mẹ lòng yêu mến nồng nàn, khiến các ngài sung kính 

Ðức Mẹ và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban 

cho chúng con một lòng yêu mến nồng nàn như vậy. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 21 tháng hai 

Thánh Phê-rô Ða-mi-a-nô, 

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết nghe lời 

giảng dạy và noi gương thánh giám mục Phê-rô Ða-mi-a-nô mà đặt 

Chúa Ki-tô trên hết mọi sự, luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh để vui 

hưởng ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 22 tháng hai 

Lập Tông Toà Thánh Phê-Rô 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh 

khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho những 

anh em khác vững tin”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên 

nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Phê-rô. 

Xin gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian 

nan. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận lời nguyện và lễ vật của Hội Thánh, 

để nhờ thánh Phê-rô dạy dỗ, Hội Thánh giữ được đức tin toàn vẹn, 

và nhờ người dẫn dắt mà được hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Ông Phê-rô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đâng Kitô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời: “Anh là Phê-rô, nghĩa 

là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Phê-rô tông đồ, Chúa đã 

cho chúng con thông phần Mình và Máu Ðức Kitô. Xin cho tiệc 

thánh này nên dấu chỉ hiệp nhất và bình an trong chúng con. Chúng 

con cầu xin... 
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Ngày 23 tháng hai 

Thánh Pô-li-cáp, giám mục tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh tử đạo, hoặc các thánh mục tử, giám mục. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đã cho thánh giám mục Pô-li-cáp 

gia nhập vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh 

nhân cầu thay nguyện giúp. Cho chúng con được cùng người uống 

chén đắng của Ðức Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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THÁNG BA 

Ngày 4 tháng ba 

Thánh Ca-xi-mia 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh nam 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã gọi chúng con 

làm tôi tớ Chúa, để cùng Chúa làm chủ trái đất này. Vì lời thánh Ca-

xi-mia nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con biết sống thánh 

thiện ngay lành để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 7 tháng ba 

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của Chúa thúc đẩy, hai thánh 

nữ Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta đã coi thường những người bách hại và 

lướt thắng cả cái chết đớn đau. Cúi xin Chúa nhận lời hai thánh nữ 

chuyển cầu mà ban cho chúng con ngày càng thiết tha yêu mến 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 8 tháng ba 

Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ 

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Gio-an được đầy tràn tình thương 

đối với kẻ nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng 

biết đem lòng bác ái mà phục vụ anh em, hầu đáng hưởng vinh 

quang Nước Trời với những người được Chúa tuyển chọn. Chúng 

con cầu xin... 
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Ngày 9 tháng ba 

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu 

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh nữ Phan-xi-ca trở nên một 

gương sáng đặc biệt về đời sống hôn nhân cũng như đời sống tu trì. 

Xin cho chúng con được bền lòng phụng sự Chúa, hầu có thể nhận 

ra và bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng con 

cầu xin... 

Ngày 15 tháng ba 

Thánh Clê-men-tê M- Hofbauer 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Cha đã tỏ bày lòng ưu ái đối 

với Dân Cha mà làm cho thánh Clê-men-tê Ma-ri-a được lòng nhiệt 

thành đối với phần rỗi các linh hồn và đã nhờ người mà loan báo 

vương quốc ân sủng của Cha. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời 

chuyển cầu của người, được phục vụ đức tin mà chính người đã dạy 

và chỉ cho chúng con trên bước đường chúng con đi, nhờ gương 

sáng của đời sống người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin Cha thương nhận lấy đời 

sống chúng con cùng với những lễ vật nầy. Xin Cha dùng những 

mầu nhiệm chúng con long trong cử hành mà tăng cường sức mạnh 

của chúng con, như Cha đã đoái thương làm cho thánh Clê-men-tê 

được mạnh sức. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con trong bàn tiệc Thánh 

Thể là nơi tín hữu mọi thời tụ họp cách lạ lùng. Xin Cha thương ban 

cho chúng con được lãnh nhận sức mạnh do bánh bởi trời và được 

nhận vào bàn tiệc đời đời cùng với các thánh. Chúng con cầu xin... 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 17 tháng ba 

Thánh Pát-rích, Giám mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh giám mục Pát-rích đến rao giảng 

Tin Mừng cho các dân tộc Ai-len. Vì công nghiệp và lời chuyển cầu 

của thánh nhân, xin cho những ai được mang danh Ki-tô hữu biết 

không ngừng loan báo cho mọi người những kỳ công của Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Ngày 18 tháng ba 

Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem,  

Tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh giám mục Sy-ri-lô để giúp Hội 

Thánh hiểu sâu hơn các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin nhận lời 

thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con ơn hiểu biết Ðức Giê-

su Ki-tô, Con Một Chúa, để được sống, và sống dồi dào. Chúng con 

cầu xin... 
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Ngày 19 tháng ba 

Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Ðức Maria 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên 

coi sóc gia đình Chúa. 

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giu-se và 

thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công 

trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho 

Giáo Hội luôn luôn cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình 

Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời. 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xưa thánh cả Giu-se đã hết lòng phục vụ Ðức Kitô, 

Con Một Chúa Ðấng sinh làm con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay xin 

Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch 

ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thánh Giuse 

Ca hiệp lễ 

Chúa nới: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung 

hưởng phúc lạc với chủ nhân”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giu-se, Chúa đã cho 

cộng đoàn chúng con được no thoả tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo 

vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của 

Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 23 tháng ba 

Thánh Tu-ru-bi-ô Mon-rô-vê-khô, giám mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Tu-ri-bi-ô giám mục được hăng 

say hoạt động tông đồ và nhiệt thành rao giảng chân lý của Chúa để 

mở mang Nước Trời. Xin cho dân Chúa ngày càng vững lòng tin và 

ngày càng nên thánh. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 25 tháng ba 

Lễ truyền tin 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Khi vào trần gian Đức Kitô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, 

con đến để thực thi ý Ngài”. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác 

phàm trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này 

chúng con tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và là người 

thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa 

của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời. 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Khi đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần...” thì bái gối. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng Giáo Hội nhận biết mình đã khởi 

đầu trong ngày Con Một Chúa nhập thể. Xin chấp nhận của lễ Giáo 

Hội tiến dâng mà ban cho chúng con được hân hoan cử hành các 

mầu nhiệm của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 

Khi nhận lời thiên sứ truyền tin, Ðức Trinh Nữ đã tin tưởng 

nghe theo và âu yếm cưu mang trong cung lòng trinh khiết Ðấng sẽ 

sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại bởi quyền năng Chúa Thánh 

Thần. Nhờ đó Cha trung thành thực hiện các lời hứa cho con cái Ít-

ra-en và mặc khải Ðấng muôn dân đợi chờ. 

Vì thế đạo binh các Thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh 

nhan Chúa, thờ lạy Chúa uy linh cao cả. Xin cho chúng con được 

đồng thanh với các ngài tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể 

trong lòng Ðức Trinh nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. 

Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật 

ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại 

cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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THÁNG TƯ 

Ngày 2 tháng tư 

Thánh Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu 

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng nâng cao kẻ thấp hèn, Chúa đã ban cho vị ẩn 

tu Phan-xi-cô triều thiên vinh quang của các thánh. Vì công đức và 

gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con được vui mừng lãnh 

nhận phần thưởng Chúa đã hứa cho kẻ thấp hèn. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 4 tháng tư 

Thánh I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục I-xi-đo-rô, 

chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện : xin cho Hội Thánh đã 

hấp thụ giáo lý cao siêu của người, thì cũng được người bênh vực 

chở che trước toà Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 5 tháng tư 

Thánh Vinh-sơn Phê-ri-ê, linh mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh-sơn linh mục xuất hiện như 

sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra 

trước toà Chúa Ki-tô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón 

Chúa Ki-tô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngắm thánh 

nhan Người trên thiên quốc. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 
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Ngày 7 tháng tư 

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La San, linh mục 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Lo Việc Giáo Dục 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an La San để người rèn 

luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện 

trong Hội Thánh những nhà giáo tận tâm lo cho giới trẻ nên người 

và nên con cái Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 8 tháng tư 

Thánh Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

hay Các Thánh Mục Tử 

 Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để làm vinh danh Chúa, thánh giám mục Ta-nít-lao 

đã ngã gục dưới lưỡi gươm những kẻ bách hại mình. Xin cho chúng 

con cũng được một niềm tin vững mạnh giúp chúng con trung thành 

với Chúa suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin... 

Ngày 13 tháng tư 

Thánh Mác-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

hay Các Thánh Mục Tử 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho thánh giáo hoàng Mác-

ti-nô tử đạo được can đảm không lùi bước trước lời đe doạ, cũng 

chẳng nao núng khi chịu cực hình. Xin cho chúng con được kiên 

cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần 

gian. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 21 tháng tư 

Thánh An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục An-xen-mô được 

ơn tìm hiểu và giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt của Chúa. Xin ban 

ơn đức tin để soi sáng trí tuệ chúng con, nhờ đó, tâm hồn chúng con 

sẽ say mê những điều Chúa mặc khải. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 23 tháng tư 

Thánh Gio-gi-ô, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gio-gi-ô tử đạo được kết hợp 

với Ðức Ki-tô trong mầu nhiệm thương khó. Chúng con ca ngợi 

quyền năng Chúa và tha thiết nài xin cho chúng con là những kẻ yếu 

hèn được trở nên chứng nhân dũng cảm. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 23 tháng tư 

Thánh A-đan-be-tô, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tử Ðạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục A-đan-be-tô 

được cháy lửa nhiệt thành cứu các linh hồn và đã đội cho người 

triều thiên tử đạo. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho đoàn chiên 

biết nghe lời các mục tử, và cho các mục tử biết tận tình chăm sóc 

đoàn chiên. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 24 tháng tư 

Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-ngân, linh mục, tử đạo 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tử Ðạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phi-đen lòng nhiệt thành yêu mến 

Chúa và được phúc tử đạo đang khi người truyền bá đức tin. Vì lời 

thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con một đức ái mãnh liệt 

để cùng người, chúng con được nghiệm thấy quyền năng của Ðức 

Ki-tô phục sinh. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 25 tháng tư 

Thánh Mác-Cô, Tác Giả Sách Tin Mừng 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo”. 

Đọc kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và 

ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời 

thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Kitô là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Mác-cô, chúng con dâng lên 

Chúa của lễ này để ca tụng tạ ơn Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận 

và cho Giáo Hội mãi trung kiên rao giảng Tin Mừng. Chúng con 

cầu xin... 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng chúng con vừa lãnh nhận bí tích 

Thánh Thể nơi bàn thờ Chúa. Xin cho bí tích này thánh hoá chúng 

con và làm cho chúng con vững tin vào Tin Mừng mà thánh Mác-cô 

đã rao giảng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 28 tháng 4 

Thánh Lu-y Ma-ri-a Ghi-nhông đờ Mông-pho 

Linh mục, Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 
 

Lạy Chúa là Ðấng Khôn Ngoan từ muôn thuở, Chúa đã làm cho 

thánh linh mục Lu-y Ma-ri-a trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt 

vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, 

qua tay Ðức Ma-ri-a. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường 

thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho Nước Chúa được lan rộng 

khắp trần gian. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng tư 

Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng 

ra đón Đức Kitô. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh 

nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng 

Ðức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận 

lời thánh nữ chuyển cầu cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với 

Ðức Kitô để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhận lễ tế cứu độ chúng con dâng tiến trong 

ngày lễ kính nhớ thánh nữ Ca-ta-ri-na, và cho chúng con được thấm 

nhuần giáo huấn của người để thêm lòng sốt sắng cảm tạ Chúa là 

Thiên Chúa chân thật. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Nếu chúng ta sống trong ánh sáng, cũng như chính Thiên Chúa 

hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và 

máu Đức Giêsu Kitô, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch mọi 

tội lỗi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Chúa Kitô nuôi 

dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Lương thực này, xưa đã đem lại cho 

thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na sự sống của thân xác, nay xin cũng làm 

cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 30 tháng 4 

Thánh Pi-ô V, giáo hoàng 

Lễ nhớ  

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho thánh Pi-ô thứ năm làm giáo 

hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân phụng vụ. Vì lời thánh nhân 

chuyển cầu, xin cho chúng con biết cử hành các mầu nhiệm của 

Chúa với đức tin sống động và lòng mến nhiệt thành. Chúng con 

cầu xin... 
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THÁNG NĂM 

Ngày 1 tháng năm 

Thánh Giuse thợ 

Ca nhập lễ 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của 

Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm 

phúc nhiều may. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con 

người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh 

cả Giuse chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương người để lại là 

chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa 

đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin đoái nhìn lễ vật 

chúng con dâng trước Thánh Nhan nhân ngày lễ thánh Giuse thợ. 

Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng 

con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Thánh Giuse 

Ca hiệp lễ 

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa 

Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng 

con, xin dạy chúng con biết noi gương thánh Giuse để lại mà làm 

chứng về đức ái Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó 

chúng con sẽ được hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng năm 

Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Xem PC các Thánh Mục tử: Giám mục 

Hay các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh giám 

mục A-tha-na-xi-ô được can đảm đứng lên bên vực niềm tin của 

Giáo Hội về thần tính của Ðức Kitô, Con Một Chúa. Xin nhận lời 

thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết nghe lời người giảng 

dạy để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng tiến trong ngày 

kính nhớ thánh A-tha-na-xi-ô. Xin cho chúng con được cùng với 

thánh nhân tuyên xưng đức tin vẹn toàn để được hưởng nhờ ơn cứu 

độ Chúa đã hứa cho những người làm chứng cho chân lý. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã cùng với 

thánh A-tha-na-xi-ô vững vàng tuyên xưng Ðức Giêsu là Thiên 

Chúa thật. Ước gì Con Một Chúa, qua bí tích Thánh Thể ban cho 

chúng con sức mạnh và sức sống dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 3 tháng năm 

Thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ. 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đây là những vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà 

tuyển chọn, và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. 

Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng 

lễ hai thánh tông đồ Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê. Xin Chúa 

thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con 

biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Ðức Giêsu để 

được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con dâng để mừng lễ hai 

thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê tông đồ. Xin cũng cho chúng 

con một tấm lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Ông Phi-líp-phê nói: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện rồi”. Chúa Giêsu 

trả lời: “Ai xem thấy Thầy là xem thấy Cha của Thầy”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho của ăn thánh chúng con vừa lãnh nhận thanh 

tẩy tâm hồn chúng con để cùng với hai thánh Phi-líp-phê và thánh 

Gia-cô-bê tông đồ, chúng con được chiêm ngưỡng Chúa trong Ðức 

Kitô Con Chúa và xứng đáng được hưởng sự sống muôn đời. Chúng 

con cầu xin... 
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Ngày 12 tháng năm 

Thánh Nê-rê-ô và thánh A-ki-lê-ô, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con mừng hai thánh 

Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô tử đạo đã anh dũng tuyên xưng đức tin. Xin 

cho chúng con luôn được các ngài bênh vực chở che trước toà Chúa. 

Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 12 tháng năm 

Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh Chúa được vui mừng trong ngày 

kính nhớ thánh Păng-ra-xi-ô tử đạo. Xin nghe lời chuyển cầu của 

thánh nhân mà cho Hội Thánh được bình an thư thái để hăng say 

phục vụ Tin Mừng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 14 tháng năm 

Thánh Mát-thi-a, tông đồ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả 

của anh em được lâu bền”. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Mát-thi-a để bổ sung nhóm 

mười hai Tông Ðồ. Cúi xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện 

giúp cho chúng con, nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, mai sau 

cũng được kể vào số những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh tông đồ Mát-thi-a, Giáo Hội 

thành kính dâng lên Chúa lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận và 

dùng quyền năng Chúa mà làm cho chúng con thêm mạnh mẽ vững 

vàng. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nới: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương 

nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin hằng ban ân sủng dồi dào cho chúng con, để nhờ 

lời thánh Mát-thi-a chuyển cầu chúng con được gia nhập cộng đoàn 

chư thánh hiển vinh. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 18 tháng năm 

Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

hay Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng thưởng công các tín hữu trung thành, Chúa 

đã thánh hiến ngày hôm nay bằng cái chết anh dũng của thánh Gio-

an giáo hoàng tử đạo. Xin nhận lời chúng con nguyện cầu mà ban 

cho chúng con kiên trì giữ vững đức tin theo gương thánh nhân để 

lại. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 20 tháng năm 

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Bê-na-đi-nô linh mục lòng nhiệt 

thành yêu mến danh thánh Chúa Giê-su. Vì công nghiệp và lời 

chuyển cầu của thánh nhân, xin đem lửa tình yêu của Chúa mà đốt 

cháy tâm hồn chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 25 tháng năm 

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử  

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng một học giả uyên thâm là thánh Bê-đa 

linh mục mà làm cho Hội Thánh thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ sự 

khôn ngoan và công nghiệp của thánh nhân, xin cho chúng con là 

tôi tớ Chúa được luôn soi sáng và giúp đỡ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 25 tháng năm 

Thánh Ghê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã làm cho thánh 

Ghê-gô-ri-ô giáo hoàng được lừng danh vì tinh thần dũng cảm và 

lòng nhiệt thành bênh vực công lý. Xin cho Giáo Hội cũng được 

những đức tính như người, hầu mạnh mẽ loại trừ điều dữ và tự do 

thực thi điều lành trong tinh thần bác ái. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 25 tháng năm 

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pát-di, trinh nữ 

Xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng yêu mến bậc đồng trinh, Chúa đã ban cho 

thánh Ma-đa-lê-na Pát-di một lòng yêu mến nồng nàn và nhiều ân 

huệ cao siêu. Nhân ngày kính thánh nữ, xin cho chúng con được noi 

gương đức khiết tịnh và lòng bác ái của người. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 26 tháng năm 

Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục 

Lễ nhớ 

Xem phần chung các Thánh Mục tử 

Hay các Thánh Tu sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa nâng lên hàng chư thánh hiển vinh tất cả 

những ai trung thành phụng sự Chúa. Xin cử Thánh Thần đến đốt 

lửa yêu mến trong lòng chúng con như xưa người đã hung đúc tâm 

hồn thánh Phi-líp-phê Nê-ri một cách lạ lùng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để ca tụng Chúa. 

Xin cho chúng con hằng noi giương thánh Phi-líp-phê Nê-ri để lại, 

biết luôn luôn tìm được niềm vui khi làm vinh danh Chúa và phục 

vụ anh em. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi 

trời. Xin dạy chúng con bắt chước thánh Phi-líp-phê Nê-ri không 

ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 27 tháng năm 

Thánh Âu-tinh, giám mục thành Can-tơ-bơ-ri 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời giảng dạy của thánh giám mục Âu-

tinh mà đem ánh sáng Tin Mừng đến các dân tộc Anh quốc. Xin cho 

những kết quả do công khó của người làm ra tồn tại mãi trong Hội 

Thánh và sinh hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 31 tháng năm 

Ðức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể, việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. (Halêluia). 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn cưu 

mang Thánh Tử Giêsu, Thánh Mẫu Ma-ri-a đã được Cha soi sáng 

và người đã đi thăm bà Ê-li-sa-bét. Xin cho chúng con hằng mau 

mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Ðức 

Ma-ri-a ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Ðức 

Giêsu Kitô Con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con Người 

hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa Chúa đã vui lòng chấp 

nhận cử chỉ bác ái của Thánh Mẫu Ma-ri-a, khi Người mau mắn đi 

thăm bà Ê-li-sa-bét. Nay xin Chúa cũng thương chấp nhận của lễ 

chúng con dâng và cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Đức Mẹ I 

Ca hiệp lễ 

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng 

đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí 

tôn. (Halêluia). 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình 

kỳ diệu Chúa làm nên. Và như xưa thánh Gio-an Tẩy Giả đã nhảy 

mừng vì nhận biết Ðức Kitô còn trong lòng mẹ, nay xin cho Giáo 

Hội, qua bí tích Thánh Thể này, cũng hân hoan đón rước Ðức Kitô 

hằng sống, Ðấng hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THÁNG SÁU 

Ngày 1 tháng sáu 

Thánh Giút-ti-nô, tử đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, phường gian ác đã kể cho con biết bao điều bịa đặt 

dông dài, chẳng kể gì luật Chúa. Phần con, đứng trước mặt vua 

quan, con giãi bày thánh ý, lòng không chút hổ ngươi. (Halêluia). 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gút-ti-nô tử đạo ơn hiểu biết 

sâu xa về Ðức Kitô nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian 

coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho 

chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững 

niềm tin. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giút-ti-nô mạnh mẽ bênh vực 

mầu nhiệm thánh lễ này, xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con 

cử hành mầu nhiệm này cho xứng đáng. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu 

Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng xin 

cho chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của thánh Giút-ti-nô tử 

đạo để không ngớt lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã 

thương ban. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng sáu 

Thánh Mác-se-li-nô và thánh Phê-rô, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Mác-se-li-nô và 

Phê-rô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đã cho chúng con 

nghiệm thấy rằng Chúa luôn giữ gìn chở che Giáo Hội. Vì lời hai 

thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được bắt chước các 

ngài mà giữ vững niềm tin như thế. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 3 tháng sáu 

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều 

Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Loan-ga và các bạn đã tưới xuống 

cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết 

chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận của lễ chúng con dâng và 

ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh 

nhân ngày mừng các vị thánh tử đạo đã chiến thắng vẻ vang. Chính 

bí tích Thánh Thể đã ban cho các ngài được can trường chịu đựng 

mọi gian khổ, xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một 

niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 5 tháng sáu 

Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Xem PC Các Thánh Tử Đạo, hoặc Các Thánh Mục Tử, 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa thánh Bô-ni-phát giám mục đã dùng lời 

nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời thánh 

nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin, và lấy cả 

cuộc đời để can đảm tuyên xưng lòng tin đó. Chúng con cầu xin... 

Ngày 6 tháng sáu 

Thánh Nô-be-tô, giám mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho Hội Thánh một vị giám 

mục rất nổi danh về đời sống cầu nguyện và lòng nhiệt thành của 

người mục tử là thánh Nô-be-tô. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin 

Chúa sai những người mục tử vừa ý Chúa đến hướng dẫn chúng con 

tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 
  

Ngày 9 tháng sáu 

Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng nhiệm mầu khôn tả, Chúa đã ban cho thánh 

Ép-rem phó tế ơn linh hứng và sức mạnh của Thánh Thần, để thánh 

nhân vừa hỷ hoan ca tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết tình phụng 

sự một mình Chúa mà thôi. Xin tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống đầy 

lòng chúng con để chúng con cũng mến yêu phụng sự Chúa hết dạ 

hết lòng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 11 tháng sáu 

Thánh Ba-na-ba, tông đồ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Vị thánh này có phúc vì đáng được kể thêm vào số Tông Đồ: 

Người thật là tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. (Halêluia). 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Ba-na-ba là 

một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa nhân loại 

về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm để 

trung thành loan báo Tin Mừng Ðức Kitô như thánh nhân đã can 

đảm rao truyền. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hoá của lễ chúng con dâng, và ban cho 

chúng con lửa yêu mến nồng nàn xưa đã thiêu đốt lòng thánh Ba-na-

ba và thúc đẩy thánh nhân đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân 

ngoại, Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ 

không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả 

những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em 

biết”. (Halêluia). 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ thánh Ba-na-ba tông đồ, Chúa đã ban 

cho chúng con bảo chứng của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng con 

khiêm tốn nài xin Chúa cho chúng con một ngày kia được chiêm 

ngưỡng chính Ðức Kitô, Ðấng chúng con vừa đón rước trong mầu 

nhiệm thánh lễ này. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Ngày 13 tháng sáu 

Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh, 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân 

Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp 

những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục An-tôn . Xin nhận lời 

thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ 

giáo huấn của Ðức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt 

nghèo. Chúng con cầu xin... 

Ngày 19 tháng sáu 

Thánh Rô-moan-đô, viện phụ 

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Rô-moan-đô để canh tân đời 

sống ẩn tu trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính 

mình mà theo chân Ðức Ki-tô, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 21 tháng sáu 

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa, và ở trong đền 

thánh của Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là Ðấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho thánh 

Lu-y Gon-da-ga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hi 

sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân. Xin 

Chúa dủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong 

trắng như người, cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc nước 

trời theo gương thánh Lu-y, hầu chúng con được dồi dào ân sủng 

Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa ban bánh bởi trời dưỡng nuôi dân chúa, kẻ phàm nhân 

được ăn bánh thiên thần. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh thánh thần để nuôi dưỡng chúng 

con. Xin giúp chúng con lấy cuộc đời trong sáng của mình để phụng 

sự Chúa, và cũng biết noi gương thánh Lu-y luôn sống trong tâm 

tình tri ân cảm tạ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 22 tháng sáu 

Thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh một tấm gương sáng 

ngời là thánh Pao-li-nô giám mục, vì người đã yêu chuộng đức khó 

nghèo và nhiệt thành săn sóc đoàn chiên. Hôm nay, chúng con 

mừng công đức của thánh nhân, thì xin cho chúng con cũng biết 

sống bác ái như người. Chúng con cầu xin … 

Ngày 22 tháng sáu 

Thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục, tử đạo 

và thánh Tô-ma Mô, tử đạo. 

Xem Phần Chung các Thánh Tử Đạo 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho các thánh tử đạo dùng cái chết của 

mình để diễn tả đức tin chân chính cách hùng hồn hơn cả. Vì lời hai 

thánh Gio-an Phi-sơ và Tô-ma Mô chuyển cầu, xin cho chúng con 

luôn can đảm dùng lời nói mà tuyên xưng đức tin và lấy cả cuộc đời 

mà minh chứng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 24 tháng sáu 

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ 

Lễ trọng 

LỄ VỌNG 
Lễ này cử hành chiều 23 tháng sáu trước hoặc sau kinh chiều I 

Ca nhập lễ 

Cậu bé này sẽ thành vĩ nhân trước mặt Chúa, và ngay khi còn 

trong lòng mẹ, cậu đã đầy ơn Thánh Thần. Nhiều người sẽ được 

hoan hỷ ngày cậu ấy chào đời. 

Đọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được 

biết theo lời thánh Gio-an Tiền Hô kêu mời để tiến bước trên con 

đường cứu độ và chắc chắn gặp được Vị Cứu Tinh thánh nhân đã 

tiên báo, là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa nhân từ, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trong đại 

lễ mừng thánh Gio-an Tẩy Giả, và xin cho chúng con biết trọn đời 

hiến thân phục vụ theo tinh thần hiến tế của Ðức Kitô. Ðấng hằng 

sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.  

Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh 

Gioan Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh 

dự đặt biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng 

khi Ðấng Cứu Ðộ trần gian ngự đến.  

Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị 

ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên 

Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-

đan, Người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để 

thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm 

chứng cho Ðức Kitô.  

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả mà không ngừng tung hô 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu 

chuộc dân Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được rước Mình và Máu Thánh Ðức 

Kitô. Xin nhận lời thánh Gio-an Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng con 

hưởng nhờ ơn thứ tha của Con Một Chúa, Ðấng thuở xưa thánh 

nhân đã giới thiệu là Chiên Thiên Chúa đến xoá bỏ tội trần gian. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Lễ này có thể dùng làm lễ ngoại lịch. 
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Ngày 24 tháng sáu 

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ 

Lễ trọng 

LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ 

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến 

để làm chứng về ánh sáng, và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa.  

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho 

dân Chúa sẵn sàng đón Ðức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu 

được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước 

vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long 

trọng mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan, vị tiền hô, đã loan báo 

Ðấng Cứu Ðộ trần gian khi người sắp đến, và giới thiệu khi người 

xuất hiện. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.  

Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh 

Gioan Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh 

dự đặt biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng 

khi Ðấng Cứu Ðộ trần gian ngự đến.  

Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị 

ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên 

Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-

đan, Người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để 

thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm 

chứng cho Ðức Kitô.  

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả mà không ngừng tung hô 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời 

viếng thăm ta. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bổi dưỡng 

chúng con nơi bàn tiệc Chiên Thiên Chúa. Xin cho Giáo Hội đang 

hoan hỷ mừng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả được nhận biết 

rằng Ðức Kitô là Ðấng làm cho Giáo Hội được tái sinh. Người hằng 

sống và hiển trị muôn đời. 
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Ngày 27 tháng sáu 

Lễ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa 

là Ðức Maria làm Từ Mẫu. Người là Ðấng chúng con tôn kính ảnh 

tượng danh tiếng này và luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con. Xin cho 

chúng con biết chuyên cần kêu xin Mẹ nhân lành thương giúp, để 

nhờ thế chúng con được hưởng nhờ luôn mãi hiệu quả do ơn cứu 

chuộc của Chúa mang lại. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và đồng 

trị với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha, nhờ lòng thương sót của Cha và nhờ lời chuyển cầu 

của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất Thánh của Con Cha, xin cho lễ vật 

này đem lại ơn bình an và cảnh thái bình thịnh vượng cho chúng 

con ở đời này và đời sau. Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng Ðức Mẹ 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Maria trọn đời đồng trinh 

và Mẹ vô nhiễm của con Cha, xin Cha ban ơn cứu giúp chúng con, 

để nhờ hồng ân vĩnh cửu dư đầy của Cha, chúng con thoát khỏi mọi 

hiểm hoạ và được sống hoà thuận yêu thương. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 27 tháng sáu 

Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

Hay Các Thánh Tiến Sĩ 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Sy-ri-lô giám mục xuất hiện 

trong Hội Thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Ðức 

Ma-ri-a là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ 

tuyên xưng tín điều này được hưởng ơn cứu độ của Ðức Giê-su Ki-

tô Con Chúa làm người. Người cũng là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 
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Ngày 28 tháng sáu 

Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục I-rê-nê thành công 

bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hoà trong Giáo 

Hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và 

lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho 

mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này, nhân 

ngày lễ kính thánh I-rê-nê. Ước chi của lễ này làm vinh danh Chúa 

và giúp chúng con yêu mến sự thật. Ðể chúng con vừa gìn giữ đức 

tin mãi tinh tuyền vừa duy trì sự hiệp nhất luôn bền vững. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự các mầu nhiệm thánh này, 

xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xưa thánh I-rê-nê đã được 

vinh quang vì giữ vững đức tin cho đến chết, nay xin cho chúng con 

cũng biết trung thành với đức tin ấy để trở nên công chính thánh 

thiện. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng sáu 

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Lễ trọng 

LỄ VỌNG 
Lễ này cử hành vào chiều 28 tháng 6, trước hoặc sau kinh chiều I 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Thánh Phêrô, vị thủ lãnh các Tông Đồ, và Thánh 

Phaolô, bậc thầy các dân ngoại, đã dạy chúng con lề luật Chúa. 

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai hai thánh Phê-

rô và thánh Phao-lô tông đồ đến giảng dạy cho Hội Thánh những 

điều căn bản của đức tin. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện 

giúp mà thương tình nâng đỡ và ban cho chúng con vững vàng tiến 

bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày đại lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và 

thánh Phao-lô, chúng con vui mừng mang của lễ dâng lên bàn thờ 

Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho chúng con càng biết mình 

chẳng có công trạng gì, càng sung sướng vì được Chúa thương cứu 

độ. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ 

trọng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa đã sắp đặt để 

thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là 

người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi 

cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như 

vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình 

duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ 

và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh chúng con ca 

ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Này anh Simon, con ông Giona, anh có mến Thầy 

hơn các anh em này không?” Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ 

mọi sự, Chúa biết con thương Chúa”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng giáo huấn của các vị Tông Ðồ để soi 

đường dẫn lối cho tín hữu. Xin cho bí tích này đem lại cho chúng 

con nhiều sinh lực mới. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng sáu 

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Lễ trọng 

LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ 

Đây hai vị Tông Đồ đều anh dũng, dâng máu đào xây Giáo Hội 

ngàn thu. Chén đắng Thầy trao, uống cạn chẳng từ; Chúa ưu đãi, 

nâng lên hàng tâm phúc. 

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ 

nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và thánh Phao-lô. 

Chính nhờ các ngài Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho 

Hội Thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. 

Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh 

Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh tông đồ cầu khẩn, và ban 

cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu 

xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con.  

Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ 

trọng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa đã sắp đặt để 

thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là 

người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi 

cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như 

vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình 

duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ 

và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh chúng con ca 

ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời: “Anh là Phêrô, nghĩa là 

tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. 

Xin dạy chúng con sống trong Giáo Hội như các Kitô hữu đầu tiên, 

là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ, và siêng năng tham dự lễ 

bẻ bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng 

tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 30 tháng sáu 

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rô-ma 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng máu các thánh tử đạo mà thánh hiến 

giáo đoàn Rô-ma trong những bước đầu. Vì các thánh đã chiến đấu 

anh dũng để bảo vệ đức tin, xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của 

các ngài làm cho chúng con được bền lòng vững chí. Chúng con cầu 

xin... 
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THÁNG BẢY 

Ngày 3 tháng bảy 

Thánh Tô-Ma, Tông đồ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài 

muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng 

tôn vinh, vì Ngài đã ban ơn cứu độ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng 

lễ thánh Tô-ma Tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện 

giúp mà củng cố lòng tin của chúng con để chúng con được sống 

muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là 

Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để tỏ lòng kính tôn thần 

phục và để kính nhớ thánh Tô-ma Tông đồ đã tuyên xưng đức tin, 

xin Chúa thương chấp nhận và gìn giữ ơn thánh Chúa trong chúng 

con luôn mãi. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa bảo ông Tô-ma: “Hãy đặt tay vào đây, và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong bí tích này, chúng con đã thực sự rước Mình 

và Máu Ðức Kitô, Con Một Chúa. Cùng với thánh Tô-ma tông đồ 

chúng con tuyên xưng Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của 

chúng con, xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà diễn tả niềm 

tin ấy. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 4 tháng bảy 

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha 

Xem Phần Chung Các Thánh Lo Việc Bác Ái 
 

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa là Ðấng tác tạo hoà bình và yêu chuộng bác ái, Chúa 

đã ban cho thánh Ê-li-sa-bét đặc ân hoà giải những kẻ bất hoà. Xin 

nhận lời chuyển cầu của thánh nữ, mà cho chúng con biết nỗ lực xây 

dựng hoà bình, để đáng được gọi là con cái Chúa. Chúng con cầu 

xin... 
 

Ngày 5 tháng bảy 

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban cho thánh Phao-lô tông đồ ơn hiểu 

biết tuyệt vời về Ðức Giê-su Ki-tô, và cũng là ơn đã thúc đẩy thánh 

An-tôn Ma-ri-a không ngừng rao giảng Tin Mừng cứu độ trong Hội 

Thánh. Nay xin Chúa cũng nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban 

cho chúng con sống theo ơn hiểu biết ấy. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 6 tháng bảy 

Thánh Ma-ri-a Go-rét-ti, trinh nữ, tử đạo 

Xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

Hay Các Thánh Trinh Nữ 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa là nguồn mạch sự trong trắng, và là Ðấng yêu quý 

đức khiết tịnh, Chúa đã ban cho thánh nữ Ma-ri-a Go-rét-ti ngay 

giữa tuổi hoa niên, ơn chiến đấu can trường để lãnh vòng hoa chiến 

thắng và phúc tử đạo. Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng 

con được bền tâm tuân theo các điều răn của Chúa. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 11 tháng bảy 

Thánh Biển-Đức, viện phụ 

Lễ nhớ 

Xem Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển-đức làm tôn sư lỗi 

lạc để dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa. Xin cho chúng 

con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi 

rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng trong ngày 

lễ kính thánh Biển-đức. Xin cho chúng con dõi theo gương người để 

chỉ tìm kiếm và phụng sự một mình Chúa mà thôi, nhờ vậy chúng 

con sẽ được sống bình an và hiệp nhất. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Con 

Một Chúa là bảo chứng cuộc sống muôn đời. Xin cho chúng con 

biết theo lời thánh Biển-đức chỉ dạy là trung thành thờ phượng Chúa 

và hết tình yêu mến anh em. Chúng con cầu xin... 
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Chúa Nhật thứ 3 trong tháng bảy 

LỄ CHÚA CỨU THẾ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha, Cha đã đặt Con Cha làm Ðấng cứu chuộc trần gian, 

và nhờ Người, Cha đã lấy lòng từ bi nhân hậu mà phục hồi chúng 

con nhờ sự sống mới, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin Cha cho 

chúng con, là những người tưởng niệm những hồng ân ấy, được gắn 

bó với Cha bằng một tình yêu vững bền, và đáng được hưởng hiệu 

quả do ơn cứu chuộc của Cha mang lại. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha, chúng con xin Cha nhận lễ vật chúng con dâng lên 

Cha là những lễ vật lấy từ những ân huệ của Cha. Chớ gì lễ vật Cha 

ban cho chúng con để tôn thờ Cha ở đời tạm này trở nên phần 

thưởng, do ơn cứu chuộc vĩnh cửu đem lại cho chúng con được 

hưởng nhờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cho chúng con được thông phần 

vào Mình Thánh và Máu Thánh châu báu của Chúa mang lại ơn cứu 

chuộc cho chúng con. Xin Chúa duy trì ân huệ của Chúa nơi Chúng 

con, và sau khi chúng con được cứu thóat khỏi sự dữ đời này, xin 

Chúa đưa chúng con vào hưởng những hồng ân vĩnh cửu. Chúa là 

Ðấng hằng sống... 
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Ngày 13 tháng bảy 

Thánh Hen-ri-cô 

Xem Phần Chung Các Thánh Nam 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Hen-ri-cô được đầy tràn ân 

sủng và đưa thánh nhân từ ngai báu trần gian lên hưởng vinh quang 

thiên quốc. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con, 

giữa cuộc sống hay thay đổi này, biết giữ lòng trong sạch ngay 

thẳng mà mau bước tiến về cùng Chúa. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 14 tháng bảy 

Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Ca-mi-lô lòng bác 

ái phi thường đối với người ốm đau bệnh tật. Vì công đức của thánh 

nhân, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tinh thần bác ái của Chúa, để 

chúng con biết phụng sự Chúa nơi anh em, và trong giờ lâm tử, 

chúng con được đến cùng Chúa, thật vững dạ an lòng. Chúng con 

cầu xin... 
 

Ngày 15 tháng bảy 

Thánh Bô-na-ven-tu-ra giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục tử  

Hoặc các thánh Tiến sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp nhau 

mừng ngày thánh giám mục Bô-na-ven-tu-ra về trời. xin cho chúng 

con vừa được đức khôn ngoann phi thường của thánh nhân soi sáng, 

vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 16 tháng bảy 

Ðức Mẹ núi Cát-minh 

Lấy lễ chung Ðức Mẹ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, vì lời Ðức trinh nữ Ma-ri-a cầu thay nguyện giúp, 

xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn chúng con trên đường đời để 

chúng con thẳng tiến về núi thánh là Ðức Giêsu Kitô, Người hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Ngày 21 tháng bảy 

Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử  

Hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Lô-rên-xô thần trí 

khôn ngoan và dũng lực, để làm vinh danh Chúa và cứu các linh 

hồn. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban thần trí 

ấy cho chúng con, để chúng con biết việc phải làm, và làm điều đã 

biết. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 22 tháng bảy 

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa nói với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na: “Hãy đi gặp anh em 

Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng cha Thầy, cũng là Cha của anh em, 

lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là 

người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin 

Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con 

cũng biết noi gương người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục 

sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, 

chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận, 

như xưa Chúa Kitô phục sinh đã đoái thương chấp nhận lòng kính 

mến nhiệt thành của thánh nữ. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào các mầu 

nhiệm thánh, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tình yêu nồng nàn và 

bền bỉ xưa đã liên kết thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na với thầy chí 

thánh là Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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Ngày 23 tháng bảy 

Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh phụ nữ, 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã tỏ cho thánh nữ Bi-

ghít-ta những bí nhiệm cao siêu trên trời khi thánh nữ suy niệm 

cuộc khổ nạn của Ðức Kitô Con Chúa. Xin cho chúng con được vui 

mừng hoan hỷ trong ngày Ðức Kitô ngự đến vinh quang. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 
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Ngày 25 tháng bảy 

Thánh Gia-cô-bê tông đồ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giêsu thấy ông Gia-cô-

bê, con ông Dê-bê-đê, và người em ông là Gio-an, cả hai đang vá 

lưới. Người kêu gọi hai ông. 

Đọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh 

Gia-cô-bê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin 

Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo 

của thánh nhân, và nhờ người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh 

được luôn nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, xin dùng phép rửa là cuộc 

khổ nạn của Con Một Chúa mà thanh tẩy tâm hồn chúng con, để 

chúng con xứng đáng dâng của lễ đẹp lòng Chúa trong ngày lễ kính 

thánh Gia-cô-bê, vị tông đồ đầu tiên đã được Chúa cho uống chén 

đắng cùng với Ðức Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Các Tông Đồ đã uống chén đắng của Chúa Giê-su, và được trở 

thành bạn hữu của Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan đón nhận hồng ân Chúa 

trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê tông đồ, xin nhận lời thánh nhân 

khẩn nguyện và giữ gìn che chở chúng con. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 26 tháng bảy 

Thánh Gio-an Kim và thánh An-na 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúng ta hãy ngợi khen thánh Gioa-kim và thánh An-na nơi 

con cháu các ngài, vì qua các ngài, Chúa đã ban phúc lành cho 

muôn dân. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Ðấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban 

cho thánh Gio-an Kim và thánh An-na được diễm phúc sinh hạ Ðức 

Ma-ri-a là thánh mẫu của Ðức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin nhận 

lời hai thánh chuyển cầu, cho chúng con được hưởng ơn cứu độ, 

Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con thành kính dâng lên 

Chúa, và xin cho chúng con được thừa hưởng phúc lành Chúa đã 

hứa cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Các ngài được Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa cứu độ 

hằng xót thương. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa tối cao, Chúa đã muốn cho Con Một 

Chúa hạ mình sinh làm người dương thế để qua một cuộc trao đổi lạ 

lùng kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng 

nhân hậu ban cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng bánh 

dành riêng cho con cái Chúa, được thánh hoá nhờ tinh thần nghĩa tử 

Chúa ban. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng bảy 

Thánh Nữ Mác-ta 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ tên là Mác-ta đón 

Người vào nhà. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa Con Một Chúa đã 

nhận lời mời và đến trú ngụ tại nhà thánh nữ Mác-ta. Nhờ lời thánh 

nữ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng con hết tình phục vụ 

Ðức Kitô hiện diện trong mọi người để mai sau được Chúa đón 

nhận vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu khi cho thánh nữ Mác-ta được 

ơn phục vụ Ðức Kitô Con Chúa. Xưa Chúa đã chấp nhận lòng hiếu 

khách của thánh nữ, nay xin Chúa cũng vui nhận của lễ và lời cầu 

của chúng con. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Bà Mác-ta thưa với Chúa Giê-su: “Thầy là Đức Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã thông hiệp 

với Mình và Máu Ðức Kitô Con Một Chúa. Nhờ ơn hiệp lễ, xin cho 

chúng con không quá lệ thuộc vào cuộc đời chóng qua và ước gì 

chúng con, khi sống ở đời này, biết noi gương thánh nữ Mác-ta để 

lại mà tiến bước trong tình yêu mến Chúa và mai sau trên thiên 

quốc, được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 30 tháng bảy 

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục Tử  

Hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám mục Phê-rô Kim Ngôn 

trở nên nhà giảng thuyết đại tài về Ngôi Lời nhập thể. Vì lời thánh 

nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong 

lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu 

nhiệm ấy. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 31 tháng bảy 

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong 

nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là 

Chúa”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường 

là thánh I-nha-xi-ô để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. 

Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở 

đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh 

phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng tiến trong ngày 

lễ kính Thánh I-nha-xi-ô, và xin cho chúng con được thánh hoá 

trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành, cũng là 

nguồn mọi sự thánh thiện. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Thầy đã đến đem lửa vào trái đất, và Thầy những 

ước mong, phải chi lửa ấy đã bừng lên. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh I-nha-xi-ô, chúng con vừa 

dâng hiến lễ để ngợi khen cảm tạ Chúa. Ước chi nhờ thánh lễ này, 

chúng con được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời muôn thuở. 

Chúng con cầu xin... 
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THÁNG TÁM 

Ngày 1 tháng tám 

Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục Tử  

Hay các thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn 

mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng 

noi gương thánh giám mục An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri mà nhiệt 

thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được 

Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đốt lên trong tâm hồn 

chúng con ngọn lửa yêu mến của Thánh Thần, như xưa Chúa đã ban 

cho thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri ơn cử hành các mầu nhiệm 

thánh và nhờ đó mà hiến mình làm của lễ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri 

nên người trung thành rao giảng và phục vụ bí tích Thánh Thể. Xin 

cho chúng con biết năng tham dự bí tích này và nhờ đó mà không 

ngừng ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng tám 

Thánh Êu-xê-bi-ô, giám mục Vec-se-li 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng noi gương can đảm của 

thánh giám mục Êu-xê-bi-ô mà tuyên xưng Ðức Ki-tô là Thiên 

Chúa, để khi giữ vững đức tin thánh nhân đã rao truyền, chúng con 

được tham dự vào sự sống của Ðức Ki-tô Con Chúa, Ðấng hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 
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Ngày 4 tháng tám 

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Mục Tử 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh 

linh mục Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê nên một tấm gương tuyệt vời về 

lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân cầu 

thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác ái của 

người mà cố gắng đem nhiều anh em về với Ðức Kitô để muôn đời 

cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, xin đổ tràn Thần Khí 

xuống của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, và nhờ lời thánh Gio-

an Ma-ri-a Vi-a-nê chuyển cầu, xin cho chúng con được xác hồn 

trong trắng để cử hành mầu nhiệm thánh này. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ 

bánh bởi trời. Chính lương thực này xưa đã làm cho thánh Gio-an 

Ma-ri-a Vi-a-nê không lùi bước khi phải đương đầu với nghịch 

cảnh, nay xin cũng giúp chúng con mỗi ngày một gần Chúa hơn, và 

cuối cùng đến được với Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 5 tháng tám 

Cung hiến thánh đường Ðức Ma-ri-a 

Lấy Phần Chung Ðức Trinh Nữ Maria 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi, và ban ơn cứu độ cho chúng con, 

không phải bởi chúng con đã làm gì nên công trạng, nhưng chính là 

nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa 

chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ngày 6 tháng tám 

CHÚA HIỂN DUNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Trong đám mây sáng ngời, có Thánh Thần hiện ra, tiếng Chúa 

Cha vọng xuống: “Đây là Con yêu quý, ta hết lòng mến thương, hãy 

vâng nghe lời Người”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ 

dung nhan hiển vinh người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước 

là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các tông đồ vào 

mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là 

nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một 

Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Ðức Ki-tô hiển dung, xin 

Chúa thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, và 

chiếu giãi hào quang của người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ 

tội lỗi. Chúng con cầu xin... 
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LỜI TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển 

chọn khi làm cho thân thể Người, vốn giống như xác phàm chúng 

con, được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, người chuẩn bị 

tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá, và làm cho 

ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏ nơi Người là Ðầu của Hội Thánh, cũng sẽ 

rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm mầu.  

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông 

đồ thấy vẻ huy hoàng của Ðức Kitô, chính Người cũng là của ăn 

chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được 

nên giống Người hơn nữa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

Ngày 7 tháng tám 

Thánh Xít-tô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban thánh Xít-tô và các bạn thí mạng sống 

mình để trọn niềm trung thành với lời Chúa và làm chứng cho Ðức 

Giê-su. Xin dùng quyền năng của Thánh Thần giúp chúng con biết 

sẵn sàng đón nhận chân lý và can đảm tuyên xưng đức tin. Chúng 

con cầu xin... 
 

Ngày 7 tháng tám 

Thánh Ga-ê-ta-nô, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thúc đẩy thánh Ga-ê-ta-nô linh mục sống 

theo lý tưởng cộng đoàn các Tông Ðồ. Vì gương sáng và lời chuyển 

cầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết trọn niềm tin tưởng vào 

Chúa và không ngừng tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 8 tháng tám 

Thánh Ða-minh, linh mục 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng Chúa đã cho xuất hiện trong Hội 

Thánh một Tông Ðồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Ða-

minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban 

cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của 

người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, vì lời chuyển cầu của thánh Ða-minh, xin mở lượng 

nhân từ lắng tai nghe dân Chúa cầu khẩn, ước chi lễ tế này thêm sức 

mạnh và ơn nâng đỡ cho những người đang chiến đấu bảo vệ đức 

tin. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhân ngày mừng lễ thánh 

Ða-minh, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con, xin 

cho Hội Thánh đang nhiệt thành phụng sự Chúa được hưởng nhờ 

hiệu quả lễ tế này, và giờ đây, được thánh nhân cầu thay nguyện 

giúp, cũng như xưa đã nhờ người giảng dạy mà trở nên rạng rỡ vinh 

quang. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 10 tháng tám 

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đây lè thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân phục vụ Hội Thánh: 

Vì thế người được phúc tử đạo, để hân hoan tiến lên gặp Chúa Giê-

su Ki-tô. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng chính vì được tình yêu Chúa nung 

nấu, thánh phó tế Lô-ren-xô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc 

tử đạo vinh quang. Xin cho dân Chúa biết thực hành những điều 

người dạy và noi gương người mà yêu mến Chúa và anh em. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ xin chấp nhận của lễ chúng con vui 

mừng dâng lên Chúa trong ngày lễ kính thánh Lô-ren-xô. Xin cho 

của lễ này giúp chúng con đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nới: “Ai phúc vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 

kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính thánh Lô-ren-xô, Chúa đã dùng mầu 

nhiệm thánh lễ nuôi dưỡng chúng con. Xin cho mầu nhiệm này giúp 

chúng con ngày càng thấm nhuần ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 11 tháng tám 

Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ, hoặc các thánh tu sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra 

và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin 

nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được 

cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Ðức Kitô để 

được vào Nước Trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con 

cầu xin... 
 

Ngày 13 tháng tám 

Thánh Pon-xi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo, 

và thánh Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

Hay Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa quý trọng cái chết anh hùng của các thánh tử 

đạo. Xin cho gương sáng của hai thánh Pon-xi-a-nô và Híp-pô-li-tô 

làm cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa và kiên trì giữ vững 

đức tin. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 14 tháng tám 

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc! Tôi 

bảo thật anh em: Điều gì anh em làm cho một trong những anh em 

bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã làm cho chính tôi vậy”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng thánh linh mục tử đạo Mác-

xi-mi-li-a-nô Kôn-bê đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến 

tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận 

lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình 

phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy 

chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến 

hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và lời chúng 

con tha thiết cầu nguyện, ước gì chúng con biết noi gương thánh 

Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê mà sẵn sàng hiến dâng cho Chúa ngay cả 

mạng sống mình. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương 

của người đã hy sinh tính mạng, vì bạn hữu của mình”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để thêm 

sức mạnh cho chúng con. Xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn 

lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt lòng thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê 

khi thánh nhân tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin Chúa là 

Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Ngày 15 tháng tám 

ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Lễ trọng 

LỄ VỌNG 

Thánh lễ này cử hành vào chiều ngày 14 tháng 8,  

trước hoặc sau giờ kinh chiều I. 

Ca nhập lễ 

Lạy Đức Ma-ri-a , thiên hạ nói về mẹ bao điều hiển hách! Hôm 

nay, Mẹ được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần, và cùng Đức Ki-

tô muôn đời chiến thắng. 

Đọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường 

của Chúa là Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, và ban ân huệ tuyệt vời là cho 

Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân 

thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được 

Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay 

nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. 

Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày mừng Thánh Mẫu Ma-ri-a lên trời, xin 

thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì 

lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con hằng biết 

cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. 

Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an 

ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. 

Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã 

sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài.  

Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang 

Con Chúa Cha hằng hữu! 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự 

bàn tiệc thiên quốc trong ngày lễ Ðức Ma-ri-a được rước lên trời. 

Cúi xin Chúa mở lòng nhân hậu cứu chúng con khỏi mọi nguy hiểm 

đời này và đời sau. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 15 tháng tám 

ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Lễ trọng 

LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ 

Có điềm lớn xuất hiện trên trời: Một người phụ nữ mình khoác 

mặt trời làm áo, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai 

sao sáng. 

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả 

hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của 

Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê 

trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. 

Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng 

Ðức Ma-ri-a hồn xác về trời. Vì lời Người cầu thay nguyện giúp xin 

cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về 

Chúa. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. 

Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an 

ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. 

Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã 

sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài.  

Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng 

đã làm cho tôi biết bao đời cao cả. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a lên trời, Chúa 

đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Ðức Trinh 

Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh 

hiển. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 16 tháng tám 

Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri 

Lấy Phần Chung Các Thánh Nam 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh Tê-

pha-nô làm vua nơi trần thế để mở mang Giáo Hội. Nay người được 

vinh hiển trên thiên đàng, thì xin cho Giáo Hội cũng được người 

bênh vực chở che. Chúng con cầu xin... 
 

 
 

Ngày 19 tháng tám 

Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an linh mục làm người rao 

giảng sự phong phú khôn lường của Ðức Ki-tô. Xin cho chúng con 

cũng biết theo gương sáng của thánh nhân và nghe lời người dạy dỗ 

mà ngày càng thêm hiểu biết Chúa và trung kiên sống theo Tin 

Mừng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 20 tháng tám 

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh Tến Sĩ Hội Thánh 

Hoặc các thánh Tu Sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ Bê-na-đô đầy nhiệt tâm 

lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. 

Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con cũng được 

lòng hăng hái như người để sống thế nào cho xứng đáng là con cái 

ánh sáng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa thánh viện phụ Bê-na-đô đã 

dùng lời nói và việc làm để xây dựng bình an trong Hội Thánh. 

Nhân ngày lễ mừng kính người hôm nay, chúng con dâng lên Chúa 

của lễ này, cũng là bí tích bình an và hiệp nhất, xin Chúa thương 

chấp nhận, Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Bê-na-đô, Chúa đã bồi 

dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh, xin cho lương thực chúng con 

vừa lãnh nhận đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng con. Ước chi 

gương sáng của người khích lệ chúng con, và lời giảng dạy của 

người soi sáng chúng con, nhờ vậy chúng con sẽ ngày càng gắn bó 

với Con Chúa là Ngôi Lời nhập thể, Ðấng hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

Ngày 21 tháng tám 

Thánh Pi-ô X. Giáo Hoàng 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các Thánh Mục Tử 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giáo hoàng Pi-ô thứ mười trí 

khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc Tông Ðồ, để 

người bênh vực đức tin công giáo và quy tụ tất cả về Ðức Kitô. Xin 

rộng ban cho chúng con biết nghe lời thánh nhân giảng dạy và noi 

gương sáng của người hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin mở lòng nhân hậu chấp nhận của lễ chúng con 

dâng, và giúp chúng con thực hành những lời thánh Pi-ô giảng dạy 

là đem lòng thành kính mến yêu mà cử hành các mầu nhiệm thánh 

và thông hiệp với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, nhân ngày lễ thánh Pi-ô 

giáo hoàng, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. 

Xin làm cho lòng tin của chúng con thêm vững mạnh, và giúp 

chúng con sống với Chúa cho trọn tình con thảo, để có thể sống với 

nhau như anh em một nhà. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 22 tháng tám 

Ðức Ma-ri-a Nữ Vương 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt 

gấm thêu vàng, và trang điểm huy hoàng rực rỡ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Ðức Kitô Con Chúa 

làm thánh mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Ðức Nữ 

Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa 

dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày kính nhớ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng 

con dâng tiến Chúa lễ vật này, xin Chúa thương chấp nhận. Ước gì, 

con Chúa nhập thể xưa đã hiến thân trên thập giá làm của lễ tinh 

tuyền, nay cũng vì yêu thương nhân loại mà đến trợ giúp chúng con. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh tiền tụng Ðức Mẹ: “trong ngày lễ...”. 

Ca hiệp lễ 

Em thật diễm phúc, vì đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì 

Người đã nói cho em. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng lương thực bởi 

trời. Xin Chúa cho tất cả chúng con hôm nay mừng kính Ðức Trinh 

Nữ, mai kia cũng được tham dự bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 23 tháng 8 

Thánh Rô-xa Li-ma, trinh nữ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Rô-xa Li-ma được cháy lửa yêu 

mến Chúa nồng nàn, khiến thánh nữ từ bỏ thế gian, sống cho một 

mình Chúa trong cuộc đời khắc khổ và cầu nguyện ; xin nhận lời 

thánh nữ chuyển cầu mà cho chúng con hằng tiến bước trên con 

đường đưa tới sự sống thật, để được hưởng nguồn vui bất tận trên 

trời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 24 tháng tám 

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ÐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho 

muôn dân biết Người thật quang vinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh, để 

chúng con thật tình gắn bó với Ðức Kitô, Con Một Chúa như thánh 

Ba-tô-lô-mê-ô Tông Ðồ. Xin Chúa cũng nhận lời thánh nhân cầu 

thay nguyện giúp mà cho chúng con sống thế nào, để muôn dân 

nhận biết Hội Thánh chính là bí tích cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Tông Ðồ Ba-tô-lô-mê-ô, 

chúng con dâng tiến của lễ này để chúc tụng tôn vinh Chúa. Xin 

nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban ơn trợ giúp chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh tiền tụng các Tông Ðồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, như Cha 

Thầy đã ban cho Thầy, để anh em được cùng với Thầy đồng bàn ăn 

uống trên vương quốc của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, trong ngày lễ kính thánh 

Ba-tô-lô-mê-ô tông đồ, chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể là 

bảo chứng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng 

con bây giờ và mãi mãi. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 25 tháng tám 

Thánh Lu-y 

Lấy Phần Chung Các Thánh Nam 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Lu-y biết chu toàn nhiệm vụ bậc 

vua chúa trần gian để xứng đáng hưởng vinh quang thiên quốc. Xin 

nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con cũng biết chu 

toàn nhiệm vụ chúng con ở đời này để mai sau được Chúa đón nhận 

vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin... 
 

 

Ngày 25 tháng tám 

Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giu-se linh mục một tâm hồn 

đầy yêu thương và kiên nhẫn để tận tình giáo dục thanh thiếu niên 

nên người và nên thánh. Giờ đây chúng con tôn kính thánh nhân 

như bậc thầy dạy đức khôn ngoan, thì xin cho chúng con cũng biết 

noi gương người mà phục vụ chân lý. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 27 tháng tám 

Thánh nữ Mô-ni-ca 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh phụ nữ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là đấng an ủi những ai sầu khổ. Chúa đã đoái thương 

nhận lời thánh Mô-ni-ca khóc than cầu khẩn, cho con bà là Âu-tinh 

được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển 

cầu, mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa 

khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 28 tháng tám 

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng Giáo Hội ơn Thánh Thần 

Chúa đã ban cho thánh giám mục Âu-tinh, để nhờ Thánh Thần nung 

nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự 

khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên 

Chúa Tình Thương. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bí tích cứu độ, chúng 

con tha thiết nài xin Chúa cho bí tích tình yêu này nên dấu chỉ sự 

hiệp nhất và dây liên kết đoàn tín hữu chúng con. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em chỉ có một Thầy là Đức Ki-tô. Còn tất cả 

đều là anh em với nhau”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh. Xin cho yến tiệc 

này thánh hoá chúng con để chúng con là những chi thể của Ðức 

Kitô, được mãi mãi gắn bó với người. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời... 
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Ngày 29 tháng tám 

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý, lòng 

không chút hổ ngươi. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài, và hết 

lòng yêu mến. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thánh Gio-an Tẩy Giả báo trước 

mầu nhiệm Con Chúa sinh ra và chịu chết. Xưa thánh nhân đã anh 

dũng hi sinh vì chân lý và chính đạo thế nào, nay xin Chúa cũng cho 

chúng con biết xả thân làm chứng cho Tin Mừng như vậy. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và ban cho 

chúng con sống cuộc đời ngay thẳng theo đường lối Chúa, như 

thánh Gio-an đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và đã can đảm 

làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh 

Gio-an Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh 

dự đặc biệt giữa các người thế . Chưa sinh ra người đã nhảy mừng 

khi Ðấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại 

nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng 

nhận ra Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu chuộc trần gian. 

Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, người đã làm phép rửa cho 

Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, 

người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Ðức Kitô.  

Vì thế, cùng với Triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Ông Gio-an nói về Đức Giê-su: “Người phải nổi bật, còn tôi 

phải lu mờ đi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con đang cử hành bí 

tích Thánh Thể để kính nhớ ngày thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm 

quyết. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng việc kỳ diệu 

Chúa đã làm, vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ 

ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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THÁNG CHÍN 

Ngày 3 tháng chín 

Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử  

Hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn 

dân Chúa, xin nhận lời thánh Ghê-gô-ri-ô chuyển cầu, mà ban thần 

trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh, 

và ban cho các ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển 

không ngừng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, này chúng con đang họp mừng lễ thánh Ghê-gô-ri-ô 

Cả. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và chấp nhận của lễ chúng 

con dâng tiến. Chính Chúa đã muốn dùng hiến lễ này để xoá bỏ tội 

lỗi trần gian, xin cũng ban cho chúng con nhờ của lễ ấy được hưởng 

ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường 

sinh là Ðức Kitô. Xin cũng nhờ Ðức Kitô là thầy mà giáo huấn 

chúng con. Nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh Ghê-gô-ri-ô để 

lại mà học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành bằng cuộc 

sống đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 8 tháng chín 

SINH NHẬT ÐỨC TRINH NỮ MA-RI-A 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúng ta hãy vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ 

Maria, vì từ nơi người đã xuất hiện Mặt Trời Công Chính, là Đức 

Ki-tô, Thiên Chúa chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Ðức Giê-su Con Một Chúa, Chúa 

đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm nay ngày sinh nhật của Thánh 

Mẫu Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc lộc, và cho chúng 

con hưởng bình an. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước 

gì Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người giáng sinh, đức 

đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng 

đã được thánh hiến. Nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát 

chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp 

lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ: “trong ngày lễ...”. 

Ca hiệp lễ 

Này đây, Trinh Nữ sẽ sinh hạ con trai, Đấng sẽ cứu dân mình 

khỏi tội lỗi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh tìm được sức mạnh 

trong thánh lễ chúng con đang cử hành. Xin cho chúng con cũng tìm 

được niềm vui trong ngày mừng sinh nhật Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a. 

Chính Người đã đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ 

là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Ngày 9 tháng chín 

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, Chúa đã làm cho lòng thánh Phê-rô Cơ-la-ve 

trở thành tôi tớ các người nô lệ, và đã ban cho người lòng bác ái và 

đức kiên nhẫn lạ lùng để phục vụ những người khốn khổ ấy. Nhờ lời 

thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con biết luôn tìm kiếm lợi 

ích của Ðức Ki-tô mà thật tình thương mến anh em bằng những việc 

làm cụ thể. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 13 tháng chín 

Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử  

Hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là nguồn sức mạnh cho những kẻ cậy trông, Chúa đã 

ban cho Giáo Hội một khuôn mặt sáng chói là thánh giám mục Gio-

an Kim Khẩu, nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên ngang 

trước mọi cơn thử thách. Xin Chúa cũng ban cho chúng con được 

thấm nhuần lời thánh nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như 

người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin dủ thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ 

dâng lên Chúa nhân ngày lễ kính thánh Gio-an Kim Khẩu. Trung 

thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân 

mình cùng với của lễ đang dâng tiến Chúa đây. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Gio-an Kim Khẩu, chúng 

con vừa chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Ước chi bí tích này 

làm cho chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, và giúp 

chúng con can đảm làm chứng cho Chúa là sự thật. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 14 tháng chín 

SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống 

lại; chính Người giải thoát và cứu độ ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình 

thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được 

hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một 

lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa nhân từ, chúng con đang cử hành lễ tế hy sinh chính 

Ðức Kitô đã hiến dâng trên bàn thờ thập giá, để xóa bỏ tội lỗi trần 

gian. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thanh tẩy chúng con khỏi 

vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin... 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. Cha dùng cây thập giá để ban ơn cứu độ 

cho loài người. Thật vậy, xưa vì cây trái cấm loài người chúng con 

phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời, và ma 

quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm nay thảm bại vì cây thập giá 

của Ðức Kitô, Chúa chúng con. Vì thế, toàn thể triều thần thiên 

quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy 

linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài thành khẩn 

tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Cũng có thể đọc Kinh Tiền Tụng Thương Khó I 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ 

kéo mọi người lên với tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu 

chuộc nhờ cây thập giá ban quả phúc trường sinh, và Chúa đã nuôi 

dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin hướng dẫn chúng con 

ở đời này, hầu mai sau chúng con được phục sinh cùng Chúa và 

được hưởng vinh quang bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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Ngày 15 tháng chín 

Ðức Mẹ Sầu bi 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Ông Si-mê-on nói với bà Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé 

này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải hư vong hay được 

cứu độ. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Phần bà, bà 

sẽ phải nát ruột nát gan như bị lưỡi gươm đâm thâu”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Ðức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn 

cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. 

Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh mẫu mà kết hiệp với 

Ðức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng 

với Ðức Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu Chúa 

Cứu Thế nên hiền mẫu của chúng con khi Người đứng dưới chân 

thập giá. Xin Chúa nghe lời chúng con cầu khẩn và nhận lễ vật 

chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính nhớ Thánh Mẫu để danh 

Chúa được rạng rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em 

hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em 

cùng được vui mừng phấn khởi.  

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích cứu độ muôn đời 

khi kính nhớ Ðức Mẹ Sầu bi. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa 

giúp chúng con mang lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử 

thách Ðức Kitô còn phải chịu cho Hội Thánh được nhờ. Chúng con 

cầu xin... 
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Ngày 16 tháng chín 

Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Đạo  

Hoặc Các Thánh Mục Tử, Giám Mục 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành 

và cũng là những chứng nhân bất khuất là thánh Co-nê-li-ô và thánh 

Síp-ri-a-nô. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu, cho chúng con can 

trường giữ vững đức tin và không ngừng hoạt động cho Giáo Hội 

được hiệp nhất. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến, để kính 

nhớ ngày các chứng nhân của Chúa chịu tử hình. Chính của lễ này, 

xưa đã làm cho các thánh Co-nê-li-ô, và Síp-ri-a-nô nên can trường 

trong cơn bách hại, nay xin cũng làm cho chúng con vững lòng bền 

chí những khi gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự bí tích Thánh Thể. 

Xin cũng ban cho chúng con biết noi gương hai thánh Co-nê-li-ô và 

Síp-ri-a-nô mà nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh của Thần Khí để làm 

chứng cho chân lý Tin Mừng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 17 tháng chín 

Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử  

Hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục Rô-be-tô Be-la-

mi-nô trí thông minh và lòng dũng cảm tuyệt vời để người bảo vệ 

đức tin của Hội Thánh. Vì lời thánh nhân nguyện giúp cầu thay, xin 

cho dân Chúa biết giữ đức tin ấy luôn vẹn toàn. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 19 tháng chín 

Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

Hay Các Thánh Mục Tử 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con tưởng niệm thánh Gia-nu-

a-ri-ô tử đạo. Xin Chúa rộng ban cho chúng con mai sau được cùng 

thánh nhân hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 20 tháng chín 

Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Vì Đức Ki-tô, máu các thánh tử đạo đã đổ chan hòa trên mặt 

đất, nên các ngài được ân thưởng vĩnh viễn trên trời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu độ muôn dân. Chúa đã mời 

gọi dân tộc Triều Tiên đón nhận đức tin công giáo để gia nhập cộng 

đoàn dân Chúa chọn. Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng 

nhờ lời tuyên xưng đức tin của các bậc anh hùng là hai thánh An-rê 

Kim, Phao-lô Chung cùng các bạn, tử đạo. Xin nhận lời cầu nguyện 

của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là 

trung thành tuân giữ giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ghé mắt nhân từ nhìn 

đến lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của hai 

thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, tử đạo. Xin biến đổi 

chúng con thành của lễ được Chúa chấp nhận, để chúng con có khả 

năng góp phần vào công trình cứu độ thế giới. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ nhận 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong lễ mừng các thánh tử đạo hôm nay, Chúa đã 

dùng bí tích Thánh Thể để ban sức mạnh cho chúng con. Xin cũng 

giúp chúng con ngày càng kết hợp mật thiết hơn với Con Một Chúa, 

nhờ đó, trong Hội Thánh chúng con sẽ cộng tác tích cực hơn vào 

công trình cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 21 tháng chín 

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ  

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho 

họ, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, để 

muôn dân trở nên môn đệ của Thầy”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu 

thuế là Mát-thêu làm tông đồ rao giảng Tin Mừng. Xin nhận lời 

thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho chúng con biết noi gương 

người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống 

và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Mát-thêu chúng con dâng 

lên Chúa của lễ này và khiêm tốn nài xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn 

đến Giáo Hội vì chính nhờ lời rao giảng của các tông đồ đức tin 

Giáo Hội được dưỡng nuôi. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, 

nhưng để kêu gọi người tội lỗi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đang cảm nghiệm chính niềm vui của 

thánh Mát-thêu khi người hân hoan đón tiếp Chúa Cứu Thế đến 

dùng bữa trong nhà mình. Xin cho chúng con luôn tìm được sức 

mạnh nơi bàn tiệc của Ðấng xưa đã đến để kêu gọi không phải 

người công chính nhưng là kẻ tội lỗi. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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Ngày 26 tháng 9 

Chân Phước Gaspar-Stanggassinger 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha, Cha đã gieo nơi lòng chân phúc Gaspar-

stanggassinger, vào buổi thiếu thời, ý muốn phụng sự Cha trong 

cuộc đời tận hiến và phục vụ, và đã cho người biết chú tâm lo huấn 

luyện các linh mục tương lai. Nhờ lời chân phúc chuyển cầu, xin 

giúp chúng con, trong suốt cả cuộc sống luôn trung tín thi hành sứ 

mạng Cha đã giao và tận tâm hướng dẫn những ai được Cha kêu gọi 

vào con đường phục vụ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Cha tiến dâng để 

mừng kính chân phúc Gaspar- tanggassinger. Xin cho bí tích chúng 

con cùng tham dự làm cho chúng con thành chứng nhân của tình 

yêu thương bác ái. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin cho tiệc thánh này nâng 

đỡ chúng con trong cuộc sống. Nhờ đó, noi gương các thánh để lại, 

chúng con đen hết cả tâm hồn, đem cả đời sống mà làm chứng cho 

sự thật và nói lên tình huynh đệ chân thành. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 26 tháng chín 

Thánh Cót-ma và Thánh Ða-mi-a-nô, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính hai thánh tử đạo Cót-ma và thánh 

Ða-mi-a-nô, chúng con khẩn nguyện cho mọi người biết ca tụng 

Chúa là Ðấng cao cả, vì Chúa đã ban vinh quang bất diệt cho hai vị 

thánh, lại vì Chúa là Ðấng quan phòng luôn che chở chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, khi tưởng niệm cái chết được Chúa coi trọng của 

những ai trung thành với Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ độc 

nhất vô song này cũng là cội nguồn và gương mẫu cho mọi cuộc tử 

đạo. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin gìn giữ trong chúng con hồng ân 

cao cả Chúa đã ban nhân ngày lễ hai thánh Cót-ma và thánh Ða-mi-

a-nô. Ước gì hồng ân đó nên linh dược chữa trị chúng con và làm 

cho chúng con được bình an. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 27 tháng chín 

Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 

tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng 

tan nát. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục 

mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng 

khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người 

dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ái. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn biết can đảm lấy 

cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh nhân cử hành. Xin Chúa 

dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con cũng trở nên 

của lễ làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Nào cảm tạ Chúa vì lòng Chúa nhân từ, đã làm cho người trần 

bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình; 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng 

con. Ước gì gương bác ái thánh Vinh-sơn để lại vừa khích lệ, vừa 

nâng đỡ chúng con. Ðể chúng con hăng hái đem Tin Mừng cho 

người nghèo như chính Con Một Chúa. Ðấng hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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Ngày 28 tháng chín 

Thánh Ven-xét-lao, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh tử đạo Ven-xét-lao biết 

can đảm lựa chọn: thà làm dân Nước Trời hơn làm vua trần thế. Vì 

lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết từ bỏ chính 

mình mà hết lòng gắn bó cùng Chúa. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 28 tháng chín 

Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ban cho chúng con chí 

can trường của thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo, để chúng 

con co khả năng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ vậy, 

chúng con sẽ đáng hưởng hạnh phúc Chúa dành cho những ai bị 

bách hại vì chính đạo. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng chín 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN,  

GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa đi hỡi muôn ngàn thiên sứ, bậc anh hùng dũng 

mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên 

thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các 

Thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ 

chúng con ở dưới đất. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khiêm nhường dâng lên Chúa của lễ này 

để cảm tạ tri ân. Ðây là của lễ được các Thiên thần đem lên trước 

Tôn Nhan vinh hiển. Ước chi của lễ này được Chúa thương chấp 

nhận và đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Thiên Thần 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, giữa chư vị thiên thần, xin đàn 

ca kính Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, và 

ban cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước gì chúng con lại được 

các Thiên thần hỗ trợ và chúng con sẽ vững vàng tiến bước trên 

đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 30 tháng chín 

Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Thánh Mục Tử 

Hay Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Ca nhập lễ 

Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi phải 

suy gẫm sách đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong 

đó; vì như thế ngươi được thành công, và sẽ thịnh đạt trên đường 

đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Giê-rô-ni-mô trí 

thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh. Xin cho chúng con hằng 

thiết tha tìm đến lời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã hân hoan đón nhận lời Chúa, xin cho 

chúng con cũng theo gương thánh Giê-rô-ni-mô mau mắn dâng lên 

Chúa của lễ đem lại ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, gặp được lời Chúa con đã nuốt vào. Lời Chúa trở 

thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được 

mang danh Ngài. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa chia sẻ 

Mình và Máu Thánh Con Một Chúa để mừng lễ thánh Giê-rô-ni-

mô. Ước chi bí tích này nung nấu tâm hồn chúng con, giúp chúng 

con chăm chú nghe theo lời giáo huấn của Kinh Thánh, và nhờ đó 

mà biết được con đường phải theo để đạt tới sự sống muôn đời. 

Chúng con cầu xin... 
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THÁNG MƯỜI 

Ngày 01 tháng mười 

THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ÐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Chúa ấp ủ và lo dưỡng dục thánh Tê-rê-xa, luôn gìn giữ, chẳng 

khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng xòe cánh ra đỡ lấy, 

rồi cõng con trên mình, chỉ một mình Đức Chúa, dẫn đường cho 

thánh Tê-rê-xa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho 

những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân 

thánh nữ Tê-rê-xa Hài Ðồng Giê-su bước đi trên con đường phó 

thác để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu 

nơi thánh nữ Tê-rê-xa Hài Ðồng Giê-su. Xin vui lòng chấp nhận lễ 

tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con 

trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin... 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Nếu anh em không hoán cải và nên giống trẻ thơ, thì 

sẽ chẳng được vào Nước Trời”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận nhóm lên 

trong lòng chúng con lửa mến yêu xưa đã thúc đẩy thánh nữ Tê-rê-

xa hiến cuộc đời cho Chúa để cầu xin cho mọi người được ơn cứu 

độ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng mười 

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đời hãy 

ca tụng suy tôn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa sai các 

Thiên thần đến giữ gìn chúng con. Xin ban cho chúng con đời này 

được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các 

ngài hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng nhân ngày lễ 

kính các Thiên thần hộ thủ. Xin cho các ngài luôn ở gần chúng con 

để trông nom gìn giữ , nhờ đó, chúng con sẽ thoát khỏi mọi nguy 

hiểm dưới thế và mai sau được vui hưởng hạnh phúc trên trời. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Thiên Thần. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, qua bí tích này, Chúa ban cho chúng con lương thực 

để chúng con có sức đạt tới sự sống muôn đời. Xin cho các Thiên 

thần luôn hướng dẫn chúng con trên con đường cứu độ và bình an. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 4 tháng mười 

Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên Chúa , đã lìa xa nhà cửa, từ 

khước gia tài, và trở nên nghèo hèn bé nhỏ. Vì thế, người được 

Thiên Chúa đỡ nâng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phan-xi-cô chọn cuộc 

đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Ðức 

Kitô. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết 

tha gắn bó cùng Chúa và hăm hở bước theo Ðức Kitô, lòng chan 

chứa an vui và đầy tràn yêu mến. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để kính nhớ thánh 

Phan-xi-cô, vị thánh đã trọn đời mê say mầu nhiệm thập giá. Xin 

Chúa thương chấp nhận và chuẩn bị lòng trí chúng con cử hành mầu 

nhiệm cao cả này. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con dự tiệc thánh. Xin thương 

giúp mọi người chúng con biết noi gương thánh Phan-xi-cô để lại 

mà tận tình yêu mến Chúa và nhiệt tâm lo việc tông đồ. Nhờ vậy, 

chúng con vừa nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương, vừa hân hoan 

chia sẻ những hồng ân của Chúa để hết thảy mọi người được hưởng 

ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 6 tháng mười 

Thánh Bơ-ru-nô, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh linh mục Bơ-ru-nô phụng sự 

Chúa trong nơi vắng lặng. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà 

ban cho chúng con dù đang sống giữa cảnh đời ồn ào náo động, 

cũng biết luôn hướng lòng về Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 7 tháng mười 

ÐỨC MẸ MÂN CÔI 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Xin vui mừng lên, lạy Đức Ma-ri-a đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng Bà. Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con 

Bà cưu mang cũng thật là có phúc. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con 

biết thật Ðức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn 

thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình 

thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Ma-ri-a chuyển cầu, Chúa cũng cho 

chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với 

hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu 

nhiệm cuộc đời Con Một Chúa hầu đáng hưởng những phúc lộc 

người đã hứa ban. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ: “trong ngày lễ...”. 

Ca hiệp lễ 

Thiên sứ nói với Đức Ma-ri-a rằng: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ 

một con trai, và đặt tên là Giê-su”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí 

tích Thánh Thể để tuyên xưng Ðức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết 

và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, 

hầu đáng được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Ngày 9 tháng mười 

Thánh Ði-ô-ni-xi-ô, giám mục, và các bạn, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Ði-ô-ni-xi-ô và các bạn đi rao 

giảng Tin Mừng cho lương dân, và ban cho các ngài được can đảm 

chịu cực hình vì Chúa. Xin nhận lời các ngài nguyện giúp cầu thay 

mà ban cho chúng con lúc thịnh đạt, biết giữ tâm hồn thanh thoát, 

và khi gặp nghịch cảnh, không nản chí sờn lòng. Chúng con cầu 

xin... 
 

Ngày 9 tháng mười 

Thánh Gio-an Lê-ô-na-đi, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng ban phát mọi ơn lành, Chúa đã khơi dậy 

trong lòng thánh Gio-an Lê-ô-na-đi niềm khát vọng rao giảng Tin 

Mừng cho muôn dân. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho công 

cuộc truyền bá đức tin hằng phát triển trên toàn thế giới. Chúng con 

cầu xin... 

Ngày 14 tháng mười 

Thánh Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

Hay Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con mừng kính thánh Ca-lít-tô 

giáo hoàng tử đạo. Vì công đức của người xin Chúa thương nhận lời 

chúng con khẩn nguyện mà che chở giữ gìn chúng con. Chúng con 

cầu xin... 
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Ngày 15 tháng mười 

Thánh Tê-rê-xa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát 

Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Tê-rê-xa 

Giêsu để người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn đến đỉnh 

cao toàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của 

người và luôn khát khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, ước gì của lễ chúng con dâng được Chúa thương 

chấp nhận như xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cuộc đời hoàn toàn 

dâng hiến của thánh nữ Tê-rê-xa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, tình thương chúa đời đời con ca tụng, qua muôn 

ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã lấy bánh bởi trời 

bồi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con được cùng với thánh nữ 

Tê-rê-xa ca ngợi lòng từ bi Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 16 tháng mười 

Thánh Giêrađô 

Lấy Phần Chung Thánh Tu Sĩ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha là Ðấng đã lôi kéo Thánh Giêrađô đến cùng Cha ngay 

từ thuở thanh xuân, và đã muốn cho thánh nhân nên giống hình ảnh 

Con Cha chịu đóng đinh vào thập giá, xin Cha cho chúng con biết 

theo gương thánh nhân trở nên giống cũng một hình ảnh ấy. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha, Cha đã nhận hy lễ mà thánh Giêrađô dâng mỗi ngày 

cùng với Ðức Kitô. Xin Cha thương nhận hy lễ chúng con ước 

muốn dâng lên Cha, làm một với lễ vật đặt trên bàn thờ. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha, chớ gì nhờ việc lãnh nhận mầu nhiệm Thánh, chúng 

con luôn ước muốn làm đẹp lòng Cha, để nhờ gương lành của thánh 

Giêrađô, chúng con không ngừng thực thi ý Cha. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 16 tháng mười 

Thánh Hét-vích, nữ tu 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã lấy đời sống lạ lùng của 

thánh Hét-vích mà nêu gương khiêm nhường cho mọi người. Vì lời 

chuyển cầu của thánh nữ, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp chúng 

con trên đường về quê trời. Chúng con cầu xin... 
 

 

Ngày 16 tháng mười 

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, trinh nữ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 
  

Lời nguyện 
 

Lạy Chúa, xin tuôn đổ vào lòng chúng con ơn Thánh Thần như 

xưa Chúa đã rộng ban cho thánh nữ Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a, nhờ đó, 

chúng con sẽ hiểu biết tình thương của Ðức Ki-tô là tình thương 

vượt quá sự hiểu biết của loài người, và chúng con sẽ được đầy tràn 

sức sống viên mãn của Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 17 tháng mười 

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ôkhi-a, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy PC Thánh Mục Tử Hay Tử Đạo 

Ca nhập lễ 

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá, thế nên tôi 

có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống 

trong tôi. Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng đã 

yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các anh hùng 

tử đạo can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể Hội 

Thánh. Hôm nay chúng con mừng thánh giám mục I-nha-xi-ô đã 

qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin cho chúng con cũng 

được nhờ công đức của người mà giữ vững một niềm tin bất khuất. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa thánh I-nha-xi-ô tử đạo đã trở thành hạt lúa miến của 

Chúa Kitô cho thú dữ nghiền nát, và nhờ đó trở nên bánh tinh tuyền 

được Chúa thương chấp nhận. Nay xin Chúa cũng ghé mắt nhân từ 

nhìn đến của lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Tôi là hạt lúa mì của Chúa Ki-tô: Chớ gì tôi được răng thú dữ 

nghiền nát, để trở thành tấm bánh tinh tuyền. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày sinh nhật trên trời của vị thánh giám mục 

I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng 

con. Ước chi lương thực này đem lại cho chúng con nguồn sinh lực 

mới giúp chúng con sống và hoạt động thế nào cho xứng danh là 

Kitô hữu. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 18 tháng mười 

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng, băng qua đồi núi, 

đến công bố bình an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Lu-ca, sai đi rao giảng và viết 

sách Tin Mừng để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu 

thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người mang danh Kitô 

hữu được đồng tâm nhất trí với nhau hầu muôn dân được thấy ơn 

cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con phục vụ Chúa với một 

tâm hồn tự do thực sự, để của lễ chúng con dâng tiến Chúa trong 

ngày lễ kính thánh Lu-ca vừa chữa trị hồn xác chúng con, vừa cho 

chúng con tham dự vào sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su sai môn đệ tới các thành để loan báo: “Vương 

quyền Thiên Chúa đã dến gần anh em”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh 

nhận tại bàn thờ này làm cho chúng con được nên thánh, và giúp 

chúng con tin vững vàng hơn vào Tin Mừng do thánh Lu-ca truyền 

đạt lại. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 19 tháng mười 

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, linh mục 

và thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo  

Hay Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai hai thánh Gio-an và I-xa-ác cùng các 

bạn đi rao giảng Tin Mừng, và cuối cùng các ngài đã hy sinh mạng 

sống để thánh hoá Giáo Hội miền bắc Mỹ châu ngay từ những bước 

đầu. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho Giáo Hội 

khắp mọi nơi luôn được mùa trên cánh đồng truyền giáo. Chúng con 

cầu xin... 
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Ngày 19 tháng mười 

THÁNH PHAO-LÔ THÁNH GIÁ, LINH MỤC 

Ca nhập lễ 

Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác, ngoài Đức Giê-su 

Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Phao-lô linh mục lòng thiết 

tha yêu mến thập giá Ðức Kitô. Xin làm cho chúng con biết noi 

gương thánh nhân để lại mà can đảm vác thập giá của mình. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con 

dâng trong ngày kính thánh Phao-lô linh mục, và ban cho chúng con 

biết lấy cả cuộc đời diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô mà chúng 

con đang cử hành. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Đức Ki-tô chính 

là sức mạnh của Thiên Chúa, và là sự khôn ngoan của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách 

lạ lùng trong cuộc đời thánh Phao-lô linh mục. Xin ban cho chúng 

con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa 

Kitô, và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được 

hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

Ngày 22 tháng mười 

Thánh Gio-an Phao-lô II, Giáo Hoàng 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa đã chọn người làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa, 

Chúa đã cho người được sung mãn muôn ơn (MPS. Haleluia). 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa, đầy lòng thương xót, đã muốn cho thánh 

Gioan Phaolô II trị vì làm Giáo Hoàng trên toàn Giáo Hội hoàn vũ 

của Người, chúng con cầu xin Chúa, nhờ lời giảng dậy của ngài, 

chúng con có thể mở lòng cho ân sủng cứu rỗi của Đức Kitô, Đấng 

cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Gioan Phaolô II, chúng con 

nài xin Chúa nhận hy lễ dân Chúa dâng lên để tôn vinh Chúa, xin 

Chúa làm cho hy lễ này, đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn 

đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con 

đã lãnh nhận, đốt lên trong chúng con lửa tình yêu, ngọn lửa đã 

mạnh mẽ nung đốt thánh Gioan Phaolô II, giúp thánh nhân chăm 

sóc cho Hội Thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 
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Ngày 23 tháng mười 

Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Gio-an xuất hiện trong Hội 

Thánh để tinh thần dân Chúa thêm mạnh mẽ, ngay trong lúc ngặt 

nghèo. Xin thương tình ban ơn che chở để Hội Thánh luôn luôn 

được bình an và chúng con được sống yên hàn. Chúng con cầu xin... 
 

 

Ngày 24 tháng mười 

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, giám mục 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh An-tôn Ma-ri-a giám mục 

lòng yêu thương và nhẫn nại lạ lùng trong việc nhắc lại cho mọi giới 

những đòi hỏi của Tin Mừng. Vì lời thánh nhân cầu khẩn, xin cho 

chúng con biết tìm kiếm Nước Chúa và nhiệt thành chinh phục anh 

em về cho Ðức Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 
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Ngày 28 tháng mười 

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đây là những vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà 

tuyển chọn, và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời các thánh tông đồ rao giảng để cho 

chúng con được nhận biết danh Chúa. Xin nhận lời hai thánh tông 

đồ Si-mon và thánh Giu-đa cầu nguyện mà cho Hội Thánh được 

phát triển không ngừng khắp nơi trên trần thế . Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính hai thánh tông đồ Si-mon và thánh 

Giu-đa được Chúa ban thưởng vinh quang thiên quốc, xin Chúa 

nhận của lễ và lời cầu của chúng con mà làm cho chúng con thêm 

vững vàng tin tưởng hầu xứng đáng tham dự thánh lễ này. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ 

yêu mến Người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kỷ niệm hai thánh tông đồ Si-mon và 

thánh Giu-đa chịu khổ hình, chúng con đã đón nhận bí tích Mình và 

Máu Chúa Kitô, và đang được Chúa Thánh Thần tác động. Xin cho 

bí tích này luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Chúng con 

cầu xin... 
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THÁNG MƯỜI MỘT 

Ngày 1 tháng mười một 

LỄ CÁC THÁNH 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Hãy vui lên trong Chúa hỡi tất cả mọi người, nhân ngày lễ các 

Thánh! Toàn thể các thiên thần cùng chúng ta hoan hỷ, chúc tụng 

Con Thiên Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm 

nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên 

trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con 

tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như 

lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kính 

toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hưởng phúc 

trường sinh, xin cho chúng con cũng nghiệm thấy các ngài nâng đỡ 

trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng 

thành Giê-su-sa-lem thiên quốc, là Mẹ chúng con. Nơi đó, anh chị 

em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca tụng Chúa, và 

chúng con là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tiến về. 

Chúng con rất hoan hỷ, vì bao phần tử ưu tú của Hội Thánh được 

vinh quang. Nhờ đó, Chúa cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ 

giúp chúng con là những kẻ yếu hèn.  

Vì thế, hiệp với các ngài và cả triều thần thiên quốc, chúng con 

đồng thanh ca tụng Chúa và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn 

Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là 

con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ 

được vào Nước Trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, Chúa đã làm bao việc lạ 

lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ, chúng con xin chúc tụng, tôn 

thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hoá chúng con để 

sau khi được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần 

gian, chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng mười một 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 

Dù ngày 2 tháng 11 trùng ngày với ngày Chủ nhật  

nhưng thánh lễ này vẫn cử hành 

Lễ I 

Ca nhập lễ 

Như Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại, thì những ai đã an giấc 

trong Người, cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Người. Và 

như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người 

nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng sẽ được Thiên Chúa cho sống. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường 

niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng 

con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông vậy vững 

vàng: chính Ðức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục 

sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho 

mọi tín hữu đã qua đời vào chung hưởng vinh quang với Con Một 

Chúa. Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi, 

thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào tôi, sẽ không 

phải chết bao giờ”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho 

anh chị em tín hữu đã qua đời. Xin thương đón nhận họ vào nhà 

Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 2 tháng mười một 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 

Lễ II 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho các tín hữu đã ly trần, được an nghỉ ngàn 

thu, và cho ánh hào quang vĩnh cửu, chiếu soi họ muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của 

bậc chính nhân, Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại 

để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi 

còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được 

vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em 

tín hữu đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ, nay nhờ 

Ðức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hoà, xin mở lòng khoan dung 

rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho ánh hào quang vĩnh cửu chiếu soi các tín 

hữu đã ly trần. Xin đưa họ vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư 

thánh, bởi vì Chúa nhân hậu từ bi. Xin cho họ được an nghỉ ngàn 

thu, và cho ánh hào quang vĩnh cửu, chiếu soi họ muôn đời. Xin đưa 

họ vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư thánh, bởi vì Chúa nhân hậu 

từ bi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong bí tích Vượt Qua này, Chúa đã cho chúng con 

nên một với Ðức Kitô, đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho 

anh chị em tín hữu đã qua đời đuợc thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng 

Người hưởng vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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Ngày 2 tháng mười một 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 

Lễ III 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa, Đấng làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, 

cũng sẽ dùng Thánh Thần của Người đang ngự trong anh em, để 

làm cho thân xác phải chết của anh em được sự sống mới. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Ðức Kitô 

Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu 

đã qua đời được cùng Ðức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời 

chiêm ngưỡng Chúa là Ðấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con 

cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng 

con dâng để cầu cho những người thuộc về Ðức Kitô mà nay đã 

chết. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm 

và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giê-su Ki-

tô Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng. Xin mở 

lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời. 

Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin 

cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 3 tháng mười một 

Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh tu sĩ Mác-ti-nô qua con 

đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng 

con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người 

hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 04 tháng mười một 

Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, Giám mục 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử: Giám Mục 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin hằng ban ơn Thánh Thần cho Giáo Hội, như xưa 

Chúa đã ban cho thánh giám mục Ca-rô-lô, để Giáo Hội biết không 

ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ tìm 

thấy hình ảnh trung thực của Ðức Kitô. Người là Thiên Chúa hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng để kính nhớ 

thánh Ca-rô-lô giám mục. Chúa đã làm cho thánh nhân nên người 

mục tử tài đức luôn ân cần chăm sóc đoàn chiên, xin Chúa cũng 

dùng lễ tế này làm cho chúng con sinh hoa kết quả dồi dào trong đời 

sống Kitô hữu. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Chúa 

Kitô. Ước chi Bí tích này làm cho chúng con nên dũng cảm như xua 

đã làm cho thánh Ca-rô-lô trung thành với nhiệm vụ và xả thân vì 

bác ái. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 09 tháng mười một 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ 

Lễ kính 

Lấy Lễ Chung Cung Hiến Thánh Đường 

Lời nguyện nhập lễ (chọn môt trong hai mẫu sau đây) 

1. Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những viên đá sống 

động để xây nên một ngôi đền thánh, nơi Chúa ngự muôn đời. Xin 

cho Hội Thánh là dân Chúa ngày càng thêm đông và dồi dào ân 

sủng để trở nên thành thánh Giê-ru-sa-lem trên trời. Chúng con cầu 

xin... 

2. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho dân Chúa được gọi là Hội 

Thánh. Xin nhìn đến chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh 

Chúa mà ban cho chúng con biết kính thờ, yêu mến và phụng sự 

Chúa cho phải đạo, hầu đạt tới phúc lộc quê trời Chúa hứa ban. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này cùng với lời 

nguyện xin tha thiết: xin Chúa thương chấp nhận cho chúng con 

được như ý sở cầu, và được thêm sức mạnh nhờ các bí tích cử hành 

nơi đây. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo 

và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. 

Nhờ ơn Chúa, chúng con đã xây dựng thánh đường này; nơi 

đây, Chúa không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng 

Chúa. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiện hiệp thông 

Chúa thực hiện giữa Chúa và các tín hữu. Quả thế, tại nơi này, Chúa 

xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này, 

Chúa làm cho Hội Thánh rải rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn 

mạnh, để nhiệm thể Ðức Kitô được hình thành. Công trình này sẽ 

được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Giê-ru-sa-lem trên trời. 

Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng 

ngời vinh quang Chúa đây, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và 

ngợi khen Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho mọi người nhìn thấy Hội Thánh ở 

trần gian là dấu hiệu báo trước thành Giê-ru-sa-lem trên trời. Xin 

cho chúng con, nhờ tham dự Bí tích này, được trở nên đền thờ chứa 

chan ơn thánh và mai sau vào thiên quốc rực rỡ vinh quang. Chúng 

con cầu xin... 
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Ngày 10 tháng mười một 

Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lấy Lễ Chung Các Thánh Mục Tử: Giáo Hoàng 

Hay Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng 

vững chắc là các Tông Ðồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không 

tài nào thắng nổi. Xin nhận lời thánh giáo hoàng Lê-ô nguyện giúp 

cầu thay mà cho Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui 

hưởng thái bình. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa 

thương chấp nhận và sáng soi Hội Thánh, để khắp nơi, nhờ có Chúa 

hướng dẫn, đoàn chiên Chúa tăng trưởng không ngừng, và các mục 

tử hằng làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc 

thiên quốc. Xin lấy tình thương mà hướng dẫn để nhờ quyền năng 

Chúa, Hội Thánh được hoàn toàn tự do và gìn giữ niềm tin mãi vẹn 

tuyền. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 11 tháng mười một 

Thánh Mác-ti-nô, giám mục 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để phục 

vụ Ta, người ấy sẽ hành động, theo như lòng và ý muốn của Ta”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xưa thánh giám mục Mác-ti-nô đã làm vinh danh 

Chúa khi còn sống cũng như lúc qua đời. Nay xin Chúa cũng ban 

cho chúng con những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng 

con chẳng lìa xa tình thương Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh Mác-ti-nô giám mục, xin 

thánh hoá của lễ chúng con dâng để của lễ này tăng thêm sức mạnh 

cho chúng con trên đường về với Chúa qua những thành công hay 

thất bại của cuộc đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi bảo thật anh em: Điều gì anh em làm cho một 

trong những người  anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã 

làm cho chính tôi vậy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hiệp nhất nuôi dưỡng chúng 

con. Xin giúp chúng con biết một niềm vâng theo ý Chúa để noi 

gương thánh Mác-ti-nô, chúng con hiến trọn mình cho Chúa và vui 

sướng vì được thuộc về Chúa hoàn toàn. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 12 tháng mười một 

Thánh Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Đạo 

Hay Các Thánh Mục Tử: Giám Mục 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục Gio-sa-phát đầy 

tinh thần yêu mến khiến người hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. 

Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho Giáo 

Hội cũng được đầy tinh thần yêu mến, và cho chúng con hằng biết 

noi gương người không ngại xả thân vì anh em. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xưa Chúa đã ban cho thánh 

Gio-sa-phát ơn đổ máu đào để minh chứng đức tin. Nay xin Chúa 

đổ tràn ơn phúc trên của lễ chúng con dâng và làm cho đức tin của 

chúng con thêm mạnh mẽ vững vàng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự bàn tiệc thiên quốc. 

Ước chi tiệc thánh này củng cố tinh thần chúng con, để chúng con 

vừa hiếu hoà, vừa can đảm. nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh 

Gio-sa-phát: sẵn lòng hy sinh ngay cả tính mạng để Hội Thánh luôn 

tiến triển trên con đường thánh thiện và hiệp nhất. Chúng con cầu 

xin... 
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Ngày 15 tháng mười một 

Thánh An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

Hay Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục mà chúng con mừng 

kính hôm nay xứng danh là An-be-tô Cả, vì đã tìm phối hợp kiến 

thức loài người với chân lý mặc khải. Xin cho chúng con biết thụ 

giáo với thánh nhân, để càng tiến bộ về khoa học chúng con càng 

hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 16 tháng mười một 

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Lo Việc Bác Ái 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Ma-ga-ri-ta nên tấm gương sáng 

ngời vì đã hết lòng yêu thương người nghèo khổ. Nhờ lời thánh nữ 

cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết ăn ở thế nào để khi 

nhìn vào đời sống của chúng con, mọi người đều nhận ra tình 

thương của Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 16 tháng mười một 

Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho tâm hồn thánh Ghê-tơ-rút đồng 

trinh nên cung điện xứng đáng cho Chúa ngự. Vì lời thánh nữ cầu 

thay nguyện giúp, xin xua đuổi bóng tối ra khỏi lòng chúng con, để 

chúng con hằng được vui mừng cảm thấy Chúa hiện diện và hoạt 

động trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 17 tháng mười một 

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Lo Việc Bác Ái 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh nữ Ê-li-sa-bét nhận ra và tôn kính 

Ðức Ki-tô nơi người nghèo khổ. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu 

mà ban cho chúng con luôn hết lòng mến yêu phục vụ những ai 

đang lâm cảnh khốn cùng. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 18 tháng mười một 

Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phê-rô và Phao-lô 

Lễ nhớ  
 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa phong các Tông Đồ làm vương bá khắp trần 

gian. Danh thơm Chúa, các ngài luôn truyền tụng, thế hệ này tới thế 

hệ kia. Vì vậy, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi Chúa, tiếng ngợi ca bất 

tận muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã đặt hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô làm 

những người khởi công rao giảng Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh 

luôn được các ngài bảo vệ và hằng được khắng khít với Chúa, để 

đức tin phát triển không ngừng cho đến ngày tận thế. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, chúng con dâng tiến Chúa của 

lễ này và thiết tha cầu khẩn: Chúa đã dùng hai thánh tông đồ Phê-rô 

và Phao-lô để truyền đạt kho tàng chân lý cho chúng con. Xin cho 

chân lý ấy được mãi mãi vẹn tuyền trong tâm hồn chúng con. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Chúng 

con đã tin rằng, Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho cộng đoàn dân Chúa được vui mừng, 

trong ngày kính nhớ các vị tông đồ vinh hiển, là hai thánh Phê-rô và 

Phao-lô. Xin ban cho dân Chúa tìm được sức mạnh nơi bánh bởi 

trời, và nhờ đó mà tin tưởng bước đi trên con đường bình an và hiệp 

nhất. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 21 tháng mười một 

Ðức Mẹ Dâng Mình 

Lễ nhớ  

Lấy Lễ Chung Ðức Mẹ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con họp mừng Ðức Trinh Nữ 

Maria vinh hiển. Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu và ban 

cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin... 

Ngày 22 tháng mười một 

Thánh Xê-xi-li-a trinh nữ tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ tử đạo 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Xê-xi-li-a, chúng con đến 

dâng lời khẩn nguyện: vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng 

con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu 

xin... 

Ngày 23 tháng mười một 

Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo 

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

Hay Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khâm phục 

Chúa đã làm cho các thánh nên can trường. Chúa đã giúp thánh Cơ-

lê-men-tê là tư tế và tử đạo của Ðức Ki-tô biết lấy máu đào mà minh 

chứng những mầu nhiệm thánh nhân cử hành, và biết nêu gương 

sáng để củng cố Tin Mừng người rao giảng. Hôm nay chúng con 

mừng kính người thì xin cho chúng con được đầy tràn niềm phấn 

khởi hân hoan. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 23 tháng mười một 

Thánh Cô-lum-ban, Viện phụ 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Cô-lum-ban ơn đặc biệt là vừa 

hăng say rao giảng Tin Mừng, vừa yêu chuộng đời sống đan tu 

chiêm niệm. Vì lời chuyển cầu và gương sáng của thánh nhân, xin 

cho chúng con biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự và đêm ngày thao 

thức mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ngày 24 tháng mười một 

THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC  

VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng 

nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ 

sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận 

lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để 

lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông 

chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm 

cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa 

Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc Tin 

Mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ 

Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng dòn yếu đuối đã 

trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau 

khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. 

Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần 

gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Dầu là sự sống hay sự chết, hoặc bất cứ một thọ sinh nào: 

Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận 

Mình và Máu Ðức Kitô Con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại 

Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử 

thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc 

vinh quang. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 30 tháng mười một 

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy hai anh em  

kia là Phê-rô và An-rê. Người gọi họ và bảo: “Các anh hãy theo tôi, 

tôi sẽ làm cho các anh, thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh An-rê, người 

ngư phủ đã tin Ðức Giê-su là Ðấng Mê-si-a và mau mắn giới thiệu 

cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà 

củng cố miềm tin của chúng con để chúng con cũng chia sẻ niềm tin 

của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toan năng hằng hữu, xin thương chấp nhận của 

lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh An-rê tông đồ, và ban 

cho chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa. Ước chi của lễ này cũng 

đem lại cho chúng con chính sự sống thần linh của Chúa. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Ông An-rê nói với em mình là ông Si-mon: “Chúng tôi đã gặp 

Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô”. Rồi ông dẫn em mình đến gặp 

Đức Giê-su. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa hiệp thông với bí tích Thánh Thể. 

Xin cho bí tích này tăng thêm sức mạnh cho chúng con, nhờ đó 

chúng con có thể noi gương thánh An-rê: vác thập giá mình đi theo 

Ðức Kitô và được vào thiên quốc hưởng vinh quang muôn đời. 

Chúng con cầu xin... 
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THÁNG MƯỜI HAI 

Ngày 03 tháng mươi hai 

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC 

Lễ kính 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Phan-xi-cô đi rao giảng để kêu 

mời các dân tộc Á Châu đón nhận Tin Mừng. Xin cho các tín hữu 

được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho Giáo Hội được 

hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng trong ngày kính 

thánh Phan-xi-cô, vị tông đồ đầy nhiệt huyết đã không ngại đem ánh 

sáng Tin Mừng tận chân trời góc biển. Xin Chúa cũng cho chúng 

con biết đem cả đời sống mà làm chứng cho Tin Mừng, để có thêm 

nhiều anh em cùng đi về với Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho lễ tế tạ ơn này đốt lên trong tâm hồn chúng 

con ngọn lửa yêu mến xưa đã khiến thánh Phan-xi-cô xả thân cứu 

các linh hồn. Nhờ vậy, chúng con sẽ sống xứng hợp hơn với ơn gọi 

làm Kitô hữu, để được cùng thánh nhân lãnh phần thưởng Chúa hứa 

cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 4 tháng mười hai 

Thánh Gio-an Ða-mát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh linh mục Gio-an Ða-mát được 

biệt tài trình bày đức tin chân chính của Giáo Hội. Nhờ lời cầu 

nguyện của thánh nhân, xin làm cho đức tin hằng trở nên ánh sáng 

soi đường và sức mạnh thúc đẩy chúng con tiến bước. Chúng con 

cầu xin... 
 

Ngày 6 tháng mười hai 

Thánh Ni-cô-la, giám mục 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, và vì lời 

chuyển cầu của thánh Ni-cô-la giám mục, xin gìn giữ chúng con 

khỏi mọi cơn hiểm nghèo, để chúng con được thảnh thơi tiến bước 

trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 07 tháng mươi hai 

Thánh Am-rô-xi-ô, Giám Mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Am-rô-xi-ô giám mục trở 

nên một bậc thầy giảng dạy đức tin công giáo, và một tông đồ trung 

kiên mẫu mực. Xin cho Hội Thánh ngày nay được thêm nhiều mục 

tử vừa ý Chúa, biết khôn ngoan và dũng cảm chăm sóc đoàn chiên. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dân lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương 

chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ ánh sáng đức tin 

vào lòng chúng con như xưa Người vẫn soi sáng thánh Am-rô-xi-ô 

để thánh nhân loan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ hiệp 

thông với bàn tiệc Thánh Thể. Xin ban cho chúng con biết nghe lời 

giáo huấn của thánh Am-rô-xi-ô để dồn mọi cố gắng đi theo con 

đường Chúa muốn chúng con đi và nhờ đó được vui mừng hưởng 

bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 08 tháng mươi hai 

ÐỨC MẸ VÔ NHIỄN NGUYÊN TỘI 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ 

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi 

thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

choàng cho tôi đức chính trực công minh, tựa cô dâu phục sức huy 

hoàng. 

Ðọc Kinh Vinh Danh 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con 

Chúa giáng trần khi làm cho Ðức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ 

tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết 

nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời 

Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng 

con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Ðọc Kinh Tin Kính 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận hy lễ cứu độ chúng con dâng 

trong ngày đại lễ mừng Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễn nguyên tội. 

Chúa đã ban ơn gìn giữ Người khỏi mọi tỳ ố, xin cũng nghe lời 

Người chuyển cầu mà cho chúng con thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng 

con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con.  

Cha đã gìn giữ Ðức Trinh Nữ Maria khỏi mọi vết nhơ nguyên 

tội. Cha đã cho Người được đầy ơn sủng để Người xứng đáng làm 

Mẹ của Con Cha. Nơi Người, Cha đã phác hoạ hình ảnh một Hội 

Thánh rất sinh đẹp, không tỳ ố, không vết nhăn, là Hiền Thê của 

Ðức Kitô. Thật vậy, Ðức Trinh Nữ rất thanh khiết sẽ sinh hạ cho 

nhân loại một người con là chiên vẹ toàn, Ðấng xóa tội trần gian. 

Cha đã chon Người giữa muôn một, để Người chuyển cầu và nêu 

gương thánh thiện cho dân Cha.  

Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Đức Ma-ri-a, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách, vì từ 

nơi Mẹ, đã xuất hiện Mặt Trời Công Chính, là Đức Ki-tô, Thiên 

Chúa chúng con. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban ân huệ vô song là gìn giữ Ðức Maria 

khỏi vướng mắc nguyên tội. Xin cũng cho thánh lễ chúng con cử 

hành chữa lành mọi thương tích nguyên tội còn để lại nơi chúng 

con. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 11 tháng mười hai 

Thánh Ða-ma-xô I, giáo hoàng 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, thánh Ða-ma-xô giáo hoàng đã phục hưng và cổ võ 

lòng tôn sùng các thánh tử đạo. Xin cho chúng con cũng biết noi 

gương người mà luôn luôn tưởng nhớ công ơn của các chứng nhân 

anh dũng đã đổ máu mình vì đức tin. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 12 tháng mười hai 

Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Tu Sĩ 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm rạng danh thánh nữ Gio-an-na Phan-xi-

ca vì những công nghiệp rực rỡ của người trong đời sống gia đình 

cũng như đời sống tu viện. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, 

xin cho mỗi người chúng con biết sống trung thành với ơn Chúa kêu 

gọi để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc 

chúng con làm. Chúng con cầu xin... 

Ngày 13 tháng mươi hai 

Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo 

Lễ nhớ 

Lấy Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ 

Lu-xi-a đồng trinh, tử đạo, vinh hiển bước vào Trời. xin Chúa nhận 

lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong lòng 

chúng con, để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng 

vinh hiển. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 14 tháng mươi hai 

Thánh Gio-an thánh gia, linh mục tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-

su Ki-tô Chúa chúng ta. Nhờ Người, thế gian đã bị đóng đinh đối 

với tôi, và đối với thế gian, tôi cũng đã bị đóng đinh rồi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gio-an linh mục lòng nhiệt 

thành yêu mến thánh giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban 

cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người để mai sau được 

chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con 

dâng trong ngày kính thánh Gio-an linh mục và ban cho chúng con 

biết lấy cả cuộc đời diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô mà chúng 

con đang cử hành. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập 

giá mình mà theo”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiện thập giá sáng chói cách 

lạ lùng trong cuộc đời thánh Gio-an linh mục. Xin ban cho chúng 

con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó với Chúa 

Kitô, và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được 

hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 21 tháng mười hai 

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

Hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để bảo vệ đức tin của Hội Thánh công giáo, Chúa đã 

cho xuất hiện một linh mục đầy lòng dũng cảm và trí thông minh là 

thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô; vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho 

những ai đang kiếm tìm chân lý được phúc nhận biết Chúa là Thiên 

Chúa, và xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con được trung thành giữ 

vững đức tin. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 23 tháng mười hai 

Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con ngày càng tiến 

bước trên con đường tìm hiểu Chúa theo gương thánh Gio-an linh 

mục. Xin cho chúng con cũng biết cư xử bác ái với mọi người, hầu 

đáng được Chúa nhân từ tha thứ. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 26 tháng mươi hai 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người là vị tử đạo 

tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu 

nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay 

mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn 

để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay 

cả địch thù. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng thánh 

Tê-pha-nô tử đạo. Xưa Chúa đã ban cho người can đảm làm chứng 

cho đức tin, nay xin cũng ban cho chúng con một niền tin bất khuất. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh 

Ca hiệp lễ 

Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy 

Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã cho niềm vui giáng 

sinh được tiếp nối trong lễ mừng thánh Tê-pha-nô tử đạo. Xin cho 

bí tích Thánh Thể biến đổi cuộc đời chúng con thành lời ca tụng 

không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 27 tháng mươi hai 

THÁNH GIO-AN, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Thánh Gio-an ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh 

phúc thay vị Tông Đồ đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, 

và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp trần gian. 

Hoặc: 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gio-an tông đồ Ðể mặc khải 

mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi 

trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã 

truyền lại. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thánh hoá của lễ chúng 

con dâng tiến. Ước chi tiệc thánh này đưa chúng con vào mầu 

nhiệm Ngôi Lời ban sự sống xưa Chúa đã mặc khải cho thánh Gio-

an tông đồ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh 

Ca hiệp lễ 

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn 

của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Gio-an tông đồ để người 

rao giảng cho chúng con về Ngôi Lời nhập thể. Xin cho Ngôi Lời ở 

mãi trong tâm hồn chúng con nhờ thánh lễ chúng con cử hành. 

Chúng con cầu xin... 
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Ngày 28 tháng mươi hai 

CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ 

Các hài nhi vô tội, xưa bị giết vì Đức Ki-tô. Nay được theo 

Người là Chiên Con tinh tuyền, miệng chẳng ngớt tung hô: “Lạy 

Chúa, vinh danh Chúa”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, các thánh Anh Hài đã không dùng lời nói, nhưng 

dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng danh Chúa. Xin cho 

chúng con biết lấy cả cuộc đời để minh chứng niềm tin như chúng 

con vẫn tuyên xưng ngoài miệng. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, nhưng Chúa đã muốn 

cho những em nhỏ tuy chưa biết Chúa là ai cũng được nên thánh. 

Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hoá của lễ chúng con dâng. 

Xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ trong trắng. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh 

Ca hiệp lễ 

Các thánh Anh Hài đã được chuộc về từ giữa lòng nhân loại, để 

làm của đầu mùa, dâng lên Thiên Chúa và Chiên Con. Chiên Con đi 

đâu, các ngài cũng đi theo đó. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, các thánh Anh Hài chưa biết dùng lời nói để tuyên 

xưng đức tin, nhưng đã được Chúa ban tặng vinh quang nhờ Con 

Chúa giáng sinh làm người. Trong ngày Hội Thánh tưởng niệm các 

vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo, xin cho tiệc thánh chúng con vừa 

chia sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh dồi dào để chúng con can 

đảm làm chứng Chúa cho anh em. Chúng con cầu xin... 
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Ngày 29 tháng mười hai 

Thánh Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Tử Ðạo 

Hay Các Thánh Mục Tử: Giám Mục 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục Tô-ma một tâm 

hồn quảng đại dám hy sinh tính mạng vì công lý. Xin nhận lời thánh 

nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết liều mất mạng sống ở đời 

này vì Ðức Ki-tô để tìm lại được ở trên trời. Chúng con cầu xin... 
 

Ngày 31 tháng mười hai 

Thánh Xin-vét-te, giáo hoàng 

Lễ nhớ  

Lấy Phần Chung Các Thánh Mục Tử 
  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nhận lời thánh Xin-vét-te giáo hoàng khẩn 

nguyện mà ban ơn trợ giúp dân Chúa và đưa từ cuộc sống chóng 

qua đời này đến cuộc sống bất tận đời sau. Chúng con cầu xin... 
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LỜI NGUYỆN PHẦN CHUNG CÁC THÁNH 

NGÀY KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

TẠI CHÍNH THÁNH ĐƯỜNG ĐƯỢC CUNG HIẾN 

Ca nhập lễ 

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra Người là Đấng khả tôn khả úy. 

Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en. Đấng ban tặng cho dân dũng 

lực uy quyền. Xin chúc tụng Thiên Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa ban cho cộng đoàn chúng con, được 

mừng ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường này. Xin nhận lời chúng 

con cầu khẩn, mà giúp chúng con khi đến nơi đây, biết phụng thờ 

Chúa cho phải đạo, và được hưởng ơn cứu độ chan hòa. Chúng con 

cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con cùng tưởng nhớ ngày Chúa tỏa 

ánh vinh quang thánh thiện chiếu soi thánh đường này. Xin làm cho 

chính bản thân chúng con cũng thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng 

con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ ơn Cha, chúng con đã xây dựng thánh đường này; nơi đây 

Cha không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng Cha. 

Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông, Cha thực 

hiện giữa Cha và các tín hữu. 

Quả thế, tại nơi này, Cha xây dựng một đền thờ sống động là 

chính chúng con. Tại nơi này, Cha làm cho Hội Thánh rải rác trên 

khắp hoàn cầu ngày thêm lơn mạnh, để nhiệm thể Đức Ki-tô được 

hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất, trong cảnh thái bình 

của thành Giê-ru-sa-lem trên trời. 

Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng 

ngời vinh quang Cha đây, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và ngợi 

khen Cha rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Anh em là đèn thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa 

ngự trong anh em. Đền thờ của Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ 

ấy là chính anh em. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con là đoàn dân riêng của Chúa. Xin ban cho 

chúng con niềm vui được Chúa thi ân giáng phúc, và được nghiệm 

thấy ân sủng Chúa ban, khi tham dự phụng vụ ngày đại lễ. Chúng 

con cầu xin… 
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Lời chúc lành cuối lễ 

Hôm nay, Thiên Chúa là Chúa trời đất đã cho anh chị em được 

cùng nhau tham dự lẽ kỷ niệm cung hiến thánh đường này: Xin 

Người ban dồi dào phúc lành cho anh chị em. 

Đ. A-men. 

Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Ki-tô, Con yêu dấu của 

Người, mọi con cái đang tản mác bốn phương: Xin Người ban cho 

anh chị em được trở nên đền thánh của Người, và nơi Chúa Thánh 

Thần ngự trị. 

Đ. A-men. 

Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúc anh 

chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng, và được cùng toàn 

thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. 

Đ. A-men. 

Xin Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. A-men. 
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NGÀY KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

NGOÀI THÁNH ĐƯỜNG ĐƯỢC CUNG HIẾN 

Ca nhập lễ 

Tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên 

Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương, trang điểm để đón gặp tân 

lang. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con  như những viên đá sống 

động, để xây nên một ngôi đền thánh, nơi Chúa ngự muôn đời. Xin 

cho Hội Thánh là dân Chúa, ngày càng thêm đông và dồi dào ân 

sủng, để xây nên đền thánh Giê-ru-sa-lem trên trời. Chúng con cầu 

xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã thương quy tụ dân Chúa để lập nên Giáo 

Hội. Xin cho chúng con là những người đang tụ họp nơi đây nhân 

danh Chúa, biết kính sợ, yêu mến và bước đi theo Chúa, để nhờ 

Chúa hướng dẫn mà đạt tới quê trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, cùng với lời 

nguyện xin tha thiết. Xin Chúa thương chấp nhận, cho chúng con 

được như lòng mong ước, và được thêm sức mạnh nhờ các bí tích 

cử hành nơi đây. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì yêu thương, Cha vui lòng ngự nơi nhà cầu nguyện này, để 

nhờ ơn thánh luôn trợ giúp, Cha làm cho chúng con trở nên đền thờ 

Chúa Thánh Thần; nơi đây sẽ tỏa ánh huy hoàng rực rỡ, nhờ đời 

sống thánh thiện đẹp lòng Cha. 

Cha hằng hoạt động để thánh hóa Giáo Hội là Hiền Thê của 

Đức Ki-tô, tượng trưng bằng những đền thánh hữu hình, để sau này 

như người mẹ hân hoan vì đoàn con đông đảo, Giáo Hội được 

hưởng vinh quang trên trời. 

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca 

ngợi Cha, và không ngừng tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Anh em được dùng như những viên đá sống động, để xây dựng 

đền thờ Chúa Thánh Thần, và được nâng lên hàng tư tế thánh. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho mọi người nhìn thấy Hội Thánh ở 

trần gian, là dấu hiệu báo trước thành Giê-ru-sa-lem trên trời. Xin 

cho chúng con, nhờ tham dự bí tích này, được trở nên đền thờ chứa 

chan ơn thánh, và mai sau được vào thành đô rạng ngời vinh hiển. 

Chúng con cầu xin… 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

PHẦN CHUNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

Các lời nguyện này cũng có thể dùng để cử hành lễ nhớ về Đức Ma-ri-a 

trong ngày thứ bảy và các lễ ngoại lịch về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a 

I 

Ca nhập lễ 

Kính chào Mẹ rất thánh, là Đấng đã sinh ra Vua cai trị trời đất, 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

hồn an xác mạnh, và nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria 

vinh hiển, xin giải thoát chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường 

đời, và cho chúng con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con, và vì chúng con không 

thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhận lời Thánh Mẫu Ðức Kitô 

Con Chúa nguyện giúp cầu thay mà cho chúng con được hưởng ơn 

cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước 

gì Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức 

đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng 

đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát 

chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp 

lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Trong lễ kính và lễ nhớ thì đọc: “Trong ngày lễ…”; còn trong các lễ 

ngoại lịch thì đọc: “Trong dịp kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a…” 
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Ca hiệp lễ 

Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang 

Con Chúa Cha hằng hữu! 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ 

Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a và được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con 

biết noi gương Ðức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào 

công trình cứu chuộc của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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II 

Ca nhập lễ 

Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Đấng sáng tạo muôn loài, đã sinh ra Đấng tạo thành nên mẹ, 

và muôn đời Mẹ vẫn khiết trinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng con họp 

mừng Thánh mẫu Ma-ri-a. Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu 

mà ban ơn trợ lực, để chúng con là những kẻ yếu hèn được thoát 

vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin nhận lời Đức Trinh Nữ Ma-ri-a chuyển cầu, mà 

ban ơn trợ lực giúp chúng con  thoát mọi gian nguy, và được hưởng 

bình an của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này, để kính nhớ thân 

mẫu của Đức Ki-tô Con Một Chúa, xin Chúa thương chấp nhận và 

tuôn đổ ơn thánh dồi dào, khiến chúng con cũng thành của lễ đẹp 

lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Ca hiệp lễ 

Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh 

Người thật chí thánh chí tôn. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm 

Thánh Thể, nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Cúi xin 

Chúa nhận lời chúng con kêu khấn, mà ban cho chúng con niềm vui 

được đầy tràn ân sủng, và được thấm nhuần ơn cứu độ muôn đời. 

chúng con cầu xin… 
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III 

Ca nhập lễ 

Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ đã được Thiên Chúa Tối cao 

chúc phúc, hơn mọi người phụ nữ trên khắp địa cầu; Người đã làm 

cho danh mẹ rạng rỡ, nên Mẹ được loài người không ngớt lời khen 

ngợi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con hịp mừng Đức Trinh Nữ 

Ma-ri-a vinh hiển. Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu, mà ban 

cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa Giê-su, để ở với loài người chúng con, Chúa đã chọn 

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a làm Mẹ. Xin cho chúng con được hoan hỷ 

kính mừng Người, vì có Người luôn phù trì che chở. Chúng con cầu 

xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính Thân Mẫu Đức Ki-tô Con Chúa, 

chúng con hoan hỷ dâng tiến lễ vật này để ca tụng tôn vinh Chúa. 

Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho chúng con ngày càng xứng 

đáng hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Ca hiệp lễ 

Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới; từ nay hêt mọi 

đời, sẽ khen tôi diễm phúc. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng lương thực bởi 

trời. Xin Chúa cho tất cả chúng con hôm nay mừng kính Đức Trinh 

Nữ, mai kia cũng được tham dự bàn tiệc thiên quốc. chúng con cầu 

xin… 
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IV. ÐỨC TRINH NỮ MARIA (Mùa Vọng) 

Ca nhập lễ 

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng 

Công Chính, đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh. 

Hoặc: 

Thiên Thần nói với Đức Ma-ri-a rằng: “Bà đẹp lòng Thiên 

Chúa. Này bà sẽ thụ thai và sinh hạ con trai; thiên hạ sẽ gọi Người 

là Con Đấng Tối Cao”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi sai Thiên sứ đến truyền tin, Chúa đã muôn cho 

Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria. 

Này chúng con tuyên xưng Ðức Trinh Nữ thật là Thân Mẫu của 

Thiên Chúa làm người, xin Chúa thương chấp nhận lời Thánh Mẫu 

chuyển cầu cho chúng con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho 

Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai; giờ đây, xin Chúa cũng gửi Thánh 

Thần đến thánh hoá của lễ chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng 

con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Ca hiệp lễ 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

goi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa đem hết 

lòng tin để kính nhớ Thánh Mẫu Maria. Xin cho thần lương chúng 

con vừa lãnh nhận giúp chúng con ngày càng nghiệm thấy lòng 

Chúa yêu thương để nhờ mầu nhiện Con Chúa nhập thể, chúng con 

được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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V. ÐỨC TRINH NỮ MARIA  

(Mùa Giáng Sinh) 

Ca nhập lễ 

Đức Mẹ đã sinh Vua cả, Đấng mệnh danh là Chúa muôn đời, 

vui làm mẹ, mà vẫn còn trinh khiết, vạn thuở trước sau, khôn kẻ 

sánh tày. 

Hoặc: 

Thân lạy Đức Trinh Nữ, Thánh mẫu của Chúa Trời, Đấng mà 

cả vũ trụ không tài nào chứa nổi, đã xuống thế làm người, ẩn mình 

trong lòng Mẹ. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maia sinh hạ 

Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ 

muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp 

cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng con mới đáng nhận lãnh 

nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giê-su Kitô, Con Chúa, Chúa 

chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiến và chiếu 

giãi ánh sáng Thánh Thần vào tâm trí chúng con, để chúng con biết 

theo gương đức Trinh Nữ luôn luôn tìm hiểu Lời Chúa và ấp ủ trong 

lòng. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Trong lễ kính và lễ nhớ thì đọc: “Trong ngày lễ…”; còn trong các lễ 

ngoại lịch thì đọc: “Trong dịp kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a…” 

Ca hiệp lễ 

Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Người đầy tràn ân 

sủng và chân lý. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kinh nhớ Ðức Trinh Nữ Maria chúng con 

vừa hân hoan đón nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô là Con Một 

Chúa đã xuống thế làm người. Xin cho của ăn thánh này hằng nuôi 

dưỡng chúng con và làm cho chúng con được không ngừng tham dự 

vào sự sống thần linh của Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển 

trị muôn đời. 
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VI. ÐỨC TRINH NỮ MARIA  

(Mùa Phục Sinh) 

Ca nhập lễ 

Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng 

với bà Ma-ri-a, thân mẫu Đức Giê-su. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Ðức Kitô, Con Chúa sống lại, 

khiến cả trần gian được hớn hở vui mừng. Vì lời Ðức Trinh Nữ 

Maria là Thánh Mẫu Người cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng 

con được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban Thánh Thần giúp cho các Tông Đồ, 

khi các ngài cầu nguyện cùng Đức Ma-ri-a, Thân Mẫu Chúa Giê-su. 

Nay xin Chúa cũng nhận lời Đức Ma-ri-a cầu thay nguyện giúp, mà 

ban ơn Thánh Thần giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa, và 

biết dùng lời nói việc làm, mà tôn vinh danh Chúa khắp mọi nơi. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria, chúng 

con dâng lên Chúa lễ vật này. Nhờ Con Một Chúa là Ðức Kitô đã 

sinh làm con Ðức Trinh Nữ và đã hiến mình cho Chúa trên thập giá 

làm của lễ tinh tuyền, xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con 

dâng tiến và ban ơn phù trợ chúng con. Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ 

Trong lễ kính và lễ nhớ thì đọc: “Trong ngày lễ…”; còn trong các lễ 

ngoại lịch thì đọc: “Trong dịp kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a…” 

Ca hiệp lễ 

Lạy Mẹ đồng trinh, xin mẹ vui mừng hoan hỷ, vì Đức Ki-tô đã 

sống lại và ra khỏi mồ. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể 

trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. 

Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niền tin chân thật 

ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại 

cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu 

xin... 
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NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC 

TRONG CÁC THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vui sướng được Trinh 

Nữ Ma-ri-a bảo trợ, cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu, mà 

giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ chốn trần ai, và đem lên hưởng 

niềm hoan lạc nơi thiên quốc. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thánh mẫu 

của Đức Ki-tô Con Chúa, chúng con dâng tiến Chúa lời cầu nguyện 

và lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận, và đưa chúng con đến 

gần Chúa hơn nữa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Chúa đã 

dùng các bí tích ban ơn cứu độ để đổi mới chúng con. Xin cho 

chúng con được tham dự vào bàn tiệc vĩnh cửu, mà chúng con đã 

được thưởng thức trước, ngay trong thánh lễ này. Chúng con cầu 

xin… 
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NHIỀU THÁNH TỬ ĐẠO NGOÀI MÙA PHỤC SINH 

I 

Ca nhập lễ 

Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên thiên 

quốc. Các ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mễn Đức Ki-tô, nên 

luôn được hoan hỷ với Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa ban cho chúng con được mừng vui 

tưởng niệm ngày các thánh T. và T. được diễm phúc cùng chịu đau 

khổ với Đức Ki-tô. Xin cho chúng con thêm phấn khởi vì được 

Chúa nhận lời, là ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, như các 

ngài đã anh dũng tuyên xưng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha chí thánh, chúng con dâng những lễ vật này, để tưởng 

niệm các thánh đã làm chứng cho Cha. Xin Cha thương chấp nhận 

và làm cho chúng con cũng trở thành những nhân chứng bất khuất, 

khi phải tuyên xưng danh Cha trước mặt người đời. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những 

lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị 

cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên 

vương quốc của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách 

lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo. Xin ban cho chúng con vừa 

được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Ki-tô, 

và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh, cho anh em được 

hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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II 

Ca nhập lễ 

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp 

họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một 

khúc cũng không giập gãy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các thánh T. 

và T. chịu khổ hình vì Đức Ki-tô. Xin cũng giúp chúng con là kẻ 

yếu hèn, biết sống kiên cường để làm chứng cho Chúa, như các 

Ngài đã vì nchúa mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin chấp nhận của lễ chúng con 

dâng, để mừng các chứng nhân anh dũng. Xin cho của lễ này tẩy 

sạch tội lỗi chúng con, và làm cho chúng con chỉ ước mong những 

điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Không có tình thương nào cao cả, hơn tình thương 

của người đã hy sinh tính mạng, vì bạn hữu của mình”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã nuôi dưỡng chúng 

con  bằng bánh thật bởi trời, lại còn quy tụ chúng con thành một 

thân thể duy nhất trong Đức Ki-tô. Xin cho chúng con đừng bao giờ 

lìa xa tình thương của Người, nhưng can đảm vượt lên trên mọi khó 

khăn thử thách, và theo gương các thánh tử đạo T. và T. mà đáp lại 

tình thương của Đức Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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III 

Ca nhập lễ 

Người công chính được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở che 

trong buổi ngặt nghèo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con hân hoan mừng các thánh T. và 

T. đã gắn bó với nhau trong tình huynh đệ, và cùng nhau làm chứng 

cho Chúa một cách vẻ vang. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện 

giúp, mà củng cố niềm tin của chúng con, để mai sau chúng con 

được sum họp với các ngài. Chúng con cầu xin… 

Hoăc: 

Lạy Chúa, xin nhận lời các thánh T. và T. chuyển cầu, mà ban 

ơn phù trợ, giúp chúng con mạnh mẽ tuyên xưng chân lý của Chúa. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến, để kính 

nhớ ngày các chứng nhân của Chúa chịu tử hình. Chính của lễ ngày 

xưa đã làm cho các thánh T. và T. nên can trường trong cơn bách 

hại, nay xin cũng làm cho chúng con vững lòng bền chí, những khi 

gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin gìn giữ trong chúng con, hồng ân 

cao cả Chúa đã ban nhân ngày lễ các thánh T. và T. Ước gì hồng ân 

đó nên linh dược chữa trị chúng con, và làm cho chúng con được 

bình an. Chúng con cầu xin… 
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IV 

Ca nhập lễ 

Người công chính kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng 

lễ thánh T. và T. đã chết vì đạo để khải hoàn thiên quốc. Xin cho 

cộng đoàn chúng con, biết noi gương anh dũng của các ngài, những 

khi phải đương đầu với nghịch cảnh. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, chính nhờ Chúa rộng ban ân sủng, mà các thánh T. 

và T. đã đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Vì công đức và lời cầu 

nguyện của các ngài, xin cho chúng con cũng thắng được tội lỗi, và 

đủ sức đương đầu với thử thách gian nan. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những của lễ này, để kính nhớ các 

thánh tử đạo T. và T. Chúa đã ban cho các ngài một đức tin sáng 

chói. Xin cũng rộng ban cho chúng con ơn tha thứ và bình an. 

Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa Giê-su, để sự sống 

của Chúa Giê-su cũng được biểu lộ, nơi thân xác phải chết của 

chúng tôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được tham dự bàn tiệc 

thiên quốc, trong ngày mừng các thánh tử đạo T. và T. Xin cho 

chúng con được dồi dào ân sủng, để noi gương chiến đấu anh dũng 

của các ngài, chúng con kiên trì lúc gặp gian truân, và vững tin sẽ có 

ngày chiến thắng. Chúng con cầu xin… 
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V 

Ca nhập lễ 

Vì Đức Ki-tô, máu các thánh tử đạo đã đổ chan hòa trên mặt 

đất, nên các ngài được ân thưởng vĩnh viễn trên trời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xưa các thánh T. và T. đã được vinh quang, nhờ giữ 

vững đức tin cho đến chết. Nay xin Chúa cũng tăng thêm đức tin 

cho chúng con, và giúp chúng con trung thành với đức tin ấy, để 

được Chúa nhìn nhận là công chính thánh thiện. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội 

Thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu 

khổ hình thập giá, chúng con biết noi gương thánh T. và T. tử đạo, 

mà đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn Phục Sinh. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Cho dù là sự chết hay sự sống, hay bất cứ một loài thọ tạo nào, 

không có gì tách được chúng ta, ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ các thánh tử đạo T. và T. Chúa đã lấy 

Mình và Máu Đức Ki-tô mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng 

con luôn ở mãi trong tình thương của Chúa, luôn sống nhờ sức sống 

của Chúa, và luôn hướng lòng lên với Chúa. Chúng con cầu xin… 
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MỘT THÁNH TỬ ĐẠO NGOÀI MÙA PHỤC SINH 

VI 

Ca nhập lễ 

Vì lề luật Chúa, vị thánh này đã chiến đấu đén hơi thở cuối 

cùng, không sợ hãi lời đe dọa của người gian ác, bởi người ấy được 

xây dựng trên tảng đá vững bền. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã cho thánh tử 

đạo T... vượt qua bao nhiêu cực hình đau đớn. Hôm nay mừng kỷ 

niệm ngày chiến thắng của người, chúng con nài xin Chúa ban ơn 

trợ giúp khiến ba thù, dầu gian ngoa quỷ quyệt, cũng không sao 

thắng nổi chúng con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hoá những lễ vật này 

và xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã 

làm cho thánh T... lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành 

với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ 

thánh T... tử đạo. Ước chi của lễ này cũng được Chúa coi trọng như 

xưa Chúa đã từng coi trọng cái chết của thánh nhân. Chúng con cầu 

xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá 

mình mà theo”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Ðức 

Kitô. Ước gì chúng con nhờ đó mà tìm được sức mạnh tinh thần xưa 

đã làm cho thánh T… tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với 

Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin... 
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VII 

Ca nhập lễ 

Đây thực là vị tử đạo đã đổ máu mình ra vì danh Đức Ki-tô, 

không sợ hãi lời đe dọa của quan tòa, và đã tiến vào thiên quốc. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh T. 

được lòng dũng cảm hy sinh đến cùng vì chính đạo. Xin Chúa 

thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà giúp chúng con cũng 

can đảm chấp nhận mọi gian nan vì lòng mến Chúa, và dồn hết tâm 

lực để đến cùng Chúa, là nguồn sống duy nhất của chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xưa Chúa đã ban cho thánh T. 

ơn đổ máu đào để minh chứng đức tin. Nay xin Chúa đổ tràn ân 

phúc trên của lễ chúng con dâng, và làm cho đức tin của chúng con 

thêm mạnh mẽ vững vàng. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận lễ vật chúng con dâng, để 

mừng thánh T... tử đạo, vị thánh đã chấp nhận đương đầu với gian 

lao thử thách, hơn là làm thương tổn đến sự hiệp nhất của Hội 

Thánh Chúa Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy là cây nho thật, còn anh em là cành. Ai luôn 

kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy 

sinh hoa kết quả dồi dào”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa dùng các mầu nhiệm cực thánh đổi mới 

chúng con. Ước chi chúng con biết noi gương anh dũng của thánh 

tử đạo T., để một ngày kia, chúng con được hưởng hạnh phúc quê 

trời, Chúa dành sẵn cho những ai chịu cực hình vì Chúa. Chúng con 

cầu xin... 
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NHIỀU THÁNH TỬ ĐẠO TRONG MÙA PHỤC SINH 

VIII 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa 

hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thành 

trời đất”. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho các thánh T. và T. thí mạng sống mình, 

để trọn niềm trung thành với Lời Chúa, và làm chứng cho Đức Giê-

su. Xin dùng quyền năng của Thánh Thần, giúp chúng con biết sẵn 

sàng đón nhận chân lý, và can đảm tuyên xưng đức tin. Chúng con 

cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối, và ơn kiên trì 

cho ai tin tưởng. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo T. và T. 

xin ban cho chúng con đem hết lòng tin yêu, mà kết hợp với Con 

Một Chúa đã chết và sống lại, để được chia sẻ niềm vui cùng các 

thánh trên trời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, khi tưởng niệm cái chết được Chúa coi trọng của các 

thánh T. và T. chúng con dâng lên Chúa của lễ độc nhất vô song 

này, cũng là cội nguồn và gương mẫu cho mọi cuộc tử đạo. Chúng 

con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống, trồng ở trên 

thiên đàng của Thiên Chúa”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc Mình và Máu Đức Ki-tô, để 

mừng các thánh tử đạo T. và T. đã chiến thắng khải hoàn. Xin giúp 

chúng con thắng mọi cơn cám dỗ trong cuộc sống hôm nay, để mai 

sau được vào thiên quốc, hưởng trái cây ban sự sống muôn đời. 

Chúng con cầu xin… 
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IX 

Ca nhập lễ 

Đây là các vị thánh đã chiến thắng nhờ máu Con Chiên, đã coi 

thường tính mạng, và sẵn sàng chịu chết, nên được cùng với Đức 

Ki-tô hiển trị muôn đời. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con kính nhớ các thánh T. và 

T. tử đạo. Chúa đã ban cho các ngài, không chỉ dùng lời nói mà còn 

lấy cả mạng sống mình, để tuyên xưng Đức Ki-tô chịu chết và sống 

lại. Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con biết lấy cuộc đời mà làm 

chứng cho Chúa, để ngay ở đời này, được chia sẻ niềm vui đích 

thực của Đức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng, và tuôn đổ ơn 

Thánh Thần mà thánh hóa, để lễ vật này làm cho tâm hồn chúng con 

được thấm nhuần tình yêu mãnh liệt. Chính tình yêu đó đã làm cho 

các thánh T. và T. thắng được mọi cực hình. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Nếu ta cùng chết với Đức Ki-tô, thì sẽ cùng sống với Người. 

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con chia sẻ một tấm bánh duy 

nhất, trong ngày lễ kính các thánh T. và T. tử đạo. Ước chi của ăn 

thánh này giúp chúng con bước vào cuộc sống mới, và đứng vững 

trong tình yêu Chúa trọn đời. Chúng con cầu xin… 
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MỘT THÁNH TỬ ĐẠO TRONG MÙA PHỤC SINH 

X 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, ánh hào quang vĩnh cửu sẽ chiếu soi các thánh của 

Chúa; các ngài sẽ được sống muôn đời. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa làm cho Hội Thánh chói ngời rực rỡ khi ban 

vòng hoa chiến thắng cho thánh T., vị tử đạo anh hùng. Xưa người 

đã theo Ðức Kitô trên con đường thập giá, nay xin Chúa cũng giúp 

chúng con dõi theo vết chân người để muôn đời được hưởng phúc 

vinh quang. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh T. tử đạo, xin thương nhận 

của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin 

tha thứ tội lỗi chúng con, và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, thì 

nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều 

hạt khác”. Halêluia. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan lãnh nhận bánh bởi trời để 

mừng thánh T. tử đạo. Trong tiệc thánh này, chúng con vừa tuyên 

xưng Ðức Kitô đã chịu chết, xin cho chúng con được cùng các 

thánh tử đạo chia sẻ vinh quang với Ðấng đã phục sinh. Người hằng 

sống và hiển trị muôn đời. 
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NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

NHỮNG VỊ TRUYỀN GIÁO TỬ ĐẠO 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã dùng lời rao 

giảng, và cuộc tử đạo của các thánh T. và T. mà cho các dân tộc … 

được đón nhận Tin Mừng. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện 

giúp, mà ban cho chúng con một đức tin trưởng thành, để chính 

chúng con cũng được góp phần, vào công việc mở mang Nước 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con đang tưởng niệm các thánh T. và T. đã 

cam chịu khổ hình. Xin cho thánh lễ này làm cho chúng con thêm 

can đảm, để loan truyền Con Chúa đã chịu chết. Xưa Người đã hứa 

ban hạnh phúc, cho những ai chịu bách hại vì chính đạo, và chính 

Người đã hy sinh mạng sống, để minh chứng tình thương của 

Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. 

Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh tử đạo T. và T. để lại, 

để yêu thương và chịu đau khổ với Đức Ki-tô. Nhờ đó chúng con sẽ 

mãi mãi hưởng ơn bình an của Người. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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TRINH NỮ TỬ ĐẠO 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng 

lễ thánh T... (và thánh T...), vị thánh (những vị) đã nêu cao gương 

trinh khiết và chí can trường. Hôm nay, vì công đức của (các) thánh 

nữ, xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để mừng thánh 

T... (và thánh T...) tử đạo. Cúi xin Chúa đoái thương chấp nhận như 

xưa Chúa đã chấp nhận lễ tế của (các) thánh nhân khi (các) ngài hy 

sinh mạng sống mình. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh T... (và thánh T...) ơn sống 

đời trinh khiết và phúc tử đạo anh hùng. Xin cho tiệc thánh chúng 

con vừa tham dự tăng thêm sức mạnh cho chúng con, nhờ đó, chúng 

con sẽ có đủ khả năng thắng mọi sự dữ ở đời này và được chiêm 

ngưỡng nhan thánh Chúa đời sau. Chúng con cầu xin... 
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THÁNH NỮ TỬ ĐẠO 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, nhờ hồng ân của Chúa, mà phàm nân hèn yếu đã 

biểu dương sức mạnh vô biên. Hôm nay chúng con mừng thánh T... 

(và thánh T...), vị thánh (những vị) đã nhờ sức mạnh của chúa mà 

chiến thắng khải hoàn. Xin Chúa cũng hằng ban ơn trợ giúp, để 

chúng con được chiến thắng như vậy. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa của lễ này, để ca 

tụng công trình kỳ diệu Chúa làm nên. Chúng con vẫn tin rằng Chúa 

đã cho thánh T... (và thánh T...) được vẻ vang chiến thắng, nay trên 

thiên quốc, (các) ngài cũng sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng con. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày tưởng niềm thánh T... (và thánh T...) 

Chúa đã cho chúng con được chia sẻ hạnh phúc muôn đời, khi 

chúng con tham dự vào các mầu nhiệm thánh. Xin cho các mầu 

nhiệm ấy, sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng con. Chúng con 

cầu xin... 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH MỤC TỬ 

I. CÁC THÁNH GIÁO HOÀNG HAY GIÁM MỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của 

Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn. 

Lời nguyện nhập lễ 

(Giáo Hoàng) 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt thánh T. lên 

ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng, mưu 

ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nfuyện giúp cầu thay, 

mà giữ gìn mục tử lẫn đoàn chiên, và dẫn đưa tất cả vào con đường 

cứu độ. Chúng con cầu xin… 

(Giám Mục) 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng cuộc đời phục vụ của thánh giám mục 

T. để ban cho Hội Thánh một hình ảnh sống động của Chúa Ki-tô 

mục tử. Xin nhận lời chuyển cầu của thánh nhân, mà ban cho đoàn 

chiên và mục tử, lại được quy tụ trong đồng cỏ xanh tươi của cuộc 

sống muôn đời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong ngày kính thánh T. chúng con hoan hỷ dâng 

tiến lễ vật này để ca tụng tôn vinh Chúa. Chính lễ tế này là nguồn 

hy vọng của chúng con, xin cho chúng con cũng nhờ đó, được giải 

thoát khỏi sự dữ hôm nay và ngày mai. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, ước chi tiệc thánh chúng 

con vừa tham dự, đốt lên trong tâm hồn chúng con chính ngọn lửa 

yêu mến, xưa đã thiêu đốt tâm hồn thánh T., khiến thánh nhân 

không ngại quên mình, để phục vụ Hội Thánh. Chúng con cầu xin… 
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II. THÁNH GIÁO HOÀNG HAY GIÁM MỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an, đặt người 

làm thủ lãnh, và ban cho người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

(Giáo Hoàng) 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh toàn cầu một vị mục tử 

xuất sắc, nhờ đạo lý tinh tuyền và đời sống thánh thiện, đó là thánh 

giáo hoàng T. mà chúng con kính nhớ như vị tôn sư và người bảo 

trợ. Xin nhận lời cầu thay nguyện giúp của thánh nhân, mà ban cho 

chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, và nêu gương sáng 

cho mọi người. Chúng con cầu xin… 

(Giám Mục) 

Lạy Chúa, xưa thánh giám mục T. đã dùng lời nói và việc làm 

mà hướng dẫn đoàn chiên. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng kính 

thánh nhân, xin cũng vì công đức và lời cầu nguyện của người, mà 

đưa mắt trông xem Hội Thánh, và đưa tay che chở phù trì. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, này chúng con đang họp mừng lễ thánh T. Xin nhận 

lời chúng con cầu nguyện, và chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến. 

Chính Chúa muốn dùng hiến lễ này, để xóa bỏ tội lỗi trần gian, xin 

cũng ban cho chúng con nhờ của lễ ấy, được hưởng ơn cứu độ muôn 

đời. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Ông Phê-rô nói: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con 

thương chúa”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ chúng con cử hành để mừng kính 

thánh T. đem lại những hoa quả dồi dào phong phú, là nâng đỡ 

chúng con trong cuộc đời hiện tại, và đảm bảo cho chúng con hạnh 

phúc muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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III. CÁC THÁNH GIÁM MỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta, và đặt một 

mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toán năng và vĩnh cửu, Chúa đã đăth thánh 

giám mục T. làm người kế vị các Tông Đồ, nay chúng con đang 

kính nhớ thánh nhân, như vị tôn sư và người bảo trợ. Xin Chúa nhận 

lời người cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con cảm thấy 

bàn tay êm dịu của Chúa, vẫn không ngừng bao bọc chúng con. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến của lễ chúng con dâng trên bàn 

thờ Chúa, trong ngày lễ kính thánh giám mục T. Ước chi của lễ này 

giúp chúng con được ơn tha tội, và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. 

Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả 

của anh em được lâu bền”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con của ăn đem lại sự sống 

muôn đời. Xin cho niềm tin của chúng con nhờ đó mà được thêm 

bền vững, để noi gương thánh giám mục T., chúng con tuyên xưng 

chân lý người đã tin, và thực hành giáo huấn người đã giảng. Chúng 

con cầu xin… 
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IV. CÁC THÁNH GIÁM MỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để phục 

vụ Ta, người ấy sẽ hành động theo như lòng và ý muốn của Ta”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh T. lòng bác ái nồng nàn và 

niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được 

Chúa cho gia nhập hàng các thánh mục tử. Xin nhận lời thánh nhân 

cầu thay nguyện giúp, mà cho chúng con được một lòng tin yêu bền 

vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với Người. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cấp nhận của lễ chúng con dâng, để mừng kính 

thánh giám mục T. Xin cho chúng con là những kẻ bền lòng trông 

cậy Chúa, được hưởng nhờ ân huệ Chúa hứa ban. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con 

rước Mình và Máu Con Chúa để đổi mới chúng con: Xin cho chúng 

con được chắc chắn hưởng ơn cứu chuộc, nhờ mầu nhiệm cử hành 

trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin… 
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V. CÁC THÁNH MỤC TỬ 

Ca nhập lễ 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 

tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng 

tan nát. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử 

coi sóc các linh hồn, Chúa đã đặt thánh (giám mục) T... lãnh đạo 

dân Chúa trong lòng Giáo Hội để người lấy lời khôn ngoan và 

gương sáng mà nuôi nấng dạy dỗ đoàn chiên. Vì lời thánh nhân 

chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao 

giảng và noi theo con đường người đã vạch ra. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con 

dâng để mừng kính thánh T... Ước gì hiến lễ chúng con dâng để tạ 

ơn Chúa vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho 

chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào bàn tiệc 

Thánh Thể. Xin cho chúng con nhờ đó đạt tới niềm vui bất tận với 

thánh T..., người đã quản lý các mầu nhiệm cứu độ như tôi tớ trung 

thành. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con tìn lại sức 

mạnh nơi bàn tiệc thánh. Xin giúp chúng con biết noi gương thánh 

T. để lại là luôn luôn trung thành phụng sự Chúa và yêu thương 

phục vụ mọi người mà không hề quản ngại khó khăn. Chúng con 

cầu xin... 
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VI. CÁC THÁNH MỤC TỬ 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ cho dân Ta những mục tửnhư lòng Ta mong 

muốn. Các mục tử này sẽ dùng sự khôn ngoan và giáo lý mà chăn 

dắt đoàn chiên”. 

Hoặc: 

Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phụng thờ Chúa, chúc tụng Chúa đi, 

người thánh kẻ khiêm nhường! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh T. và T. được đầy lòng 

thành tín và yêu thương, để các ngài lãnh đạo dân Chúa. Hôm nay, 

nhân lễ kính các ngài, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, 

hằng biết noi gương các ngài mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời 

các ngài chuyển cầu, mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để tôn vinh 

Chúa, và để mừng kính các thánh T. và T. Xin Chúa thương chấp 

nhận, và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc 

muôn người”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính các thánh T. và T. Chúa đã lấy 

bánh ban sự sống nuôi dưỡng chúng con. Ước gì mai sau trong ánh 

sáng huy hoàng của Chúa, chúng con được muôn đời kết hiệp với 

Đấng đã trở nên sức mạnh cho chúng con, trong cuộc lữ hành dưới 

thế. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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VII. CÁC THÁNH MỤC TỬ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, 

kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời các thánh T. và T. cầu 

thay nguyện giúp, mà ban Thần Khí cho Giáo Hội, để Giáo Hội 

được thêm phong phú và đổi mới không ngừng, và xin ban cho thời 

đại chúng con đang sống được vui hưởng bình an. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhìn của lễ chúng con dâng, để mừng 

kính các thánh T. và T. và xin dùng quyền năng Thánh Thần làm 

nên lễ tế Đức Ki-tô. Xưa các thánh đã nhờ lễ tế này, mà được hưởng 

vinh quang thiên quốc, nay cũng xin dùng lễ tế ấy, mà ban ơn tha 

thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Phúc thay đầy tớ nào, khi chủ về mà thấy còn tỉnh 

thức! Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ đặt người ấy coi sóc mọi tài sản 

của mình”. 

Hoặc: 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt 

lên coi sóc người nhà của Chúa, để cấp phát phần ăn cho họ đúng 

lúc đúng giờ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa hiệp thông 

vào bàn tiệc bởi trời. Xin Chúa dùng tiệc thánh này mà đổi mới, và 

tăng thêm sức mạnh thiêng liêng cho chúng con, cũng như cho mọi 

người tín hữu đang mừng các thánh T. và T. Xin gìn giữ ân huệ đức 

tin được mãi mãi tinh tuyền, và xin cho chúng con được cùng các 

thánh, vững bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin… 
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VIII. CÁC THÁNH SÁNG LẬP GIÁO ĐOÀN 

Ca nhập lễ 

Những lời Ta đặt vào miệng ngươi, ngươi đừng để rời khỏi 

miệng; lễ vật của ngươi đặt trên bàn thờ Ta, sẽ được Ta chấp nhận. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã sai thánh 

(Giám mục) T. đến rao giảng, và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin 

Mừng cho cha ông chúng con. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, 

mà cho chúng con là những người được vinh dự mang danh Kitô 

hữu, có khả năng lấy cuộc đời, mà làm sáng tỏ đức tin mình vẫn 

tuyên xưng bằng lời nói. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thương đưa mắt nhìn đoàn 

con. Chúa đã sai thánh T. đến giảng lời chân lý, để đời sống thiêng 

liêng của chúng con được khởi đầu. Chúa lại dùng bí tích cứu độ, để 

dưỡng nuôi và gia tăng sức sống. Chúa đã muốn dùng công việc 

phục vụ của thánh nhân, để ban ơn đức tin cho chúng con, xin cũng 

nhận lời người cầu thay nguyện giúp, mà gia tăng lòng bác ái cho 

chúng con, để chúng con sống quảng đại với hết mọi người. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin đoái nghe lời chúng con tha 

thiết nguyện cầu. Xin cho của lễ cộng đoàn dân Chúa tiến dâng, 

trong ngày lễ kính thánh T. nhờ được Chúa dủ thương chấp nhận, 

mà trở nên ân huệ từ trời ban xuống. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Con Người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, trong ngày lễ kính thánh 

T., chúng con đã nhận lãnh bảo chứng ơn cứu độ muôn đời, là Mình 

và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng con 

hôm nay và mãi mãi. Chúng con cầu xin… 
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IX. CÁC THÁNH SÁNG LẬP GIÁO ĐOÀN 

Ca nhập lễ 

Đây là những vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà 

tuyển chọn, đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. Và đã 

dùng giáo lý của các ngài, mà làm cho Hội Thánh rạng rỡ vinh 

quang. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đưa mắt nhìn xem Hội Thánh (tên địa phương) 

đã được Chúa ban ánh sáng đức tin, nhờ công lao khó nhọc của các 

thánh T. và T. là những vị tông đồ đầy nhiệt huyết. Xin nhận lời các 

ngài nguyện giúp cầu thay, mà ban cho cộng đoàn các ngài đã sáng 

lập, được mãi mãi trung thành yêu mến Chúa Ki-tô. Người là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã sai các thánh (giám mục) T. và T. đến rao 

giảng, và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng 

con. Xin nhận lời các thánh chuyển cầu, mà cho chúng con ngày 

càng giàu ân sủng, và thêm hiểu biết về Đức Giê-su Ki-tô Con 

Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng tiến, để mừng 

kính các thánh T. và T. và xin cho chính cuộc sống chúng con, cũng 

thành lời kinh tri ân cảm tạ dâng trước tôn nhan Chúa. Chúng con 

cầu xin… 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ 

không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả 

những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em 

biết”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa ôn lại nguồn gốc 

đức tin của chúng con, vừa dâng lời tri ân cảm tạ. Vì tưởng nhớ các 

vị đã sáng lập Hội Thánh chúng con, chính là tôn vinh Chúa. Xin 

cho bí tích cứu độ chúng con nhận lãnh nơi bàn thánh để mừng kính 

các ngài, làm cho chúng con được đầy tràn niềm vui của Chúa. 

Chúng con cầu xin… 
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X. CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO 

Ca nhập lễ 

Đây là những thánh nhân được Thiên Chúa nâng lên hàng tâm 

phúc. Các ngài được vinh hiển nhờ rao giảng chân lý của Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng thánh (giám mục) T. mà đưa các 

dân ngoại đến ánh sáng chân lý. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin 

ban cho chúng con một lòng tin sắt đá, một đức cậy vững vàng, nhờ 

gắn bó với Tin Mừng thánh nhân đã rao giảng. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho chúng 

con được chan chứa niềm vui trong ngày mừng thánh T. hưởng vinh 

quang thiên quốc. Xin Chúa cũng giúp chúng con trong cuộc sống 

thường ngày, cố gắng trở thành những chứng nhân đích thực của 

đức tin thánh nhân đã rao giảng khi hăng say truyền giáo. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con 

dâng trong ngày lễ kính thánh T. (giám mục, linh mục), và ban cho 

chúng con biết lấy cả cuộc đời, diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa 

Ki-tô mà chúng con đang cử hành. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ chăn dắt đoàn chiên của Ta, và cho chúng 

nằm nghỉ”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, qua bí tích thánh lễ này, Chúa đã ban ân sủng cho 

chúng con. Xin cho chúng con nhờ đó mà vững tin vào chân lý của 

Tin Mừng, và can đảm làm chứng cho niềm tin, bằng ngôn ngữ 

cũng như hành động, như Thánh T. đã dùng của đời sống mà nêu 

gương cho chúng con. Chúng con cầu xin… 
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XI. CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO 

Ca nhập lễ 

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng, băng qua đồi núi, 

đến công bố bình an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh (giám mục, linh mục) T. được 

hăng say hoạt động tông đồ, và nhiệt thành rao giảng chân lý của 

Chúa, để mở mang Nước Trời. Xin cho dân Chúa ngày càng vững 

lòng tin, và ngày càng nên thánh. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin mở lượng từ bi nghe lời chúng con khẩn nguyện, 

và tha thứ tội lỗi chúng con, để những mầu nhiệm chúng con đang 

cử hành, đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Anh em hãy luôn kết hợp với Thầy, như Thầy luôn 

kết hợp với anh em. Ai luôn kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp 

với người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho thánh lễ chúng con 

vừa hiệp thông, giúp chúng con nuôi dưỡng đức tin chân thật. Đó là 

đức tin đã nhận lãnh, nhờ lời rao giảng của các tông đồ, và chính 

thánh T. đã ân cần gìn giữ. Chúng con cầu xin… 
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XII. CÁC THÁNH TRUYỀN GIÁO 

Ca nhập lễ 

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển, cho mọi nước 

hay những kỳ công của Người: Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa cao cả và nhân từ, Chúa đã giao cho thánh T. 

sứ mạng rao giảng cho dân ngoại, được biết về kho tàng ân sủng 

phong phú của Đức Ki-tô. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà 

ban cho chúng con ngày càng thêm biết Chúa, và bước đi trong ánh 

sáng Tin Mừng, để có thể đem lại nhiều hoa quả là các việc lành 

phúc đức. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: (Nhiều thánh truyền giáo tử đạo) 

Lạy Chúa, Chúa đã cho các thánh T. và T. xuất hiện trong Hội 

Thánh như những vị thừa sai của Tin Mừng. Xin cho chúng con 

đứng vững trong đức tin, xưa các ngài đã dày công rao giảng, và đã 

đổ máu đào để minh chứng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa của lễ chúng con dâng trong ngày lễ 

mừng kính thánh T. Xin ban cho tất cả những ai sắp đón nhận của lễ 

này làm lương thức, được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và 

xứng đáng hưởng ân phúc dồi dào. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su sai môn đệ tới các thánh để loan báo: “Vương 

quyền Thiên Chúa đã đến gần anh em”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho tiệc thánh chúng con vừa tham dự, để mừng 

kính thánh T. gia tăng sức mạnh cho chúng con, và giúp chúng con 

theo gương thánh nhân để lại: biết xả thân phụng sự Chúa và phục 

vụ anh em. Chúng con cầu xin… 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH 

I 

Ca nhập lễ 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Hoặc: 

Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên 

điều chính trực; luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, Chúa đã ban cho 

thánh (giám mục) T... được đầy tràn thần khí khôn ngoan và đã đặt 

người làm tôn sư trong Hội Thánh. Xin ban cho chúng con biết 

trung thành tuân giữ giáo huấn của người để đáng hưởng nhờ lòng 

từ bi Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin dủ thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ 

dâng lên Chúa nhân ngày mừng kính thánh T... Trung thành với 

giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình, 

cùng với của lễ đang dâng tiến Chúa đây. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt 

lên coi sóc người nhà của Chúa, để cấp phát phần ăn cho họ đúng 

lúc đúng giờ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường 

sinh là Ðức Kitô. Xin cũng nhờ Ðức Kitô là thầy mà giáo huấn 

chúng con. Nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh T... để lại mà 

học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành, bằng cuộc sống 

đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin... 
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II 

Ca nhập lễ 

Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho 

muôn người nên công chính, sẽ chiếu sáng như những vì sao, đến 

muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo 

Hội loan truyền lời ca tụng ngài; tên tuổi các ngài sẽ muôn đời tồn 

tại. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh T. được thấm nhuần đạo lý cao 

siêu của Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà giúp chúng 

con luôn trung thành gìn giữ, và thực hành đạo lý người đã dạy. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa 

thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa, đổ ánh sáng đức 

tin vào lòng chúng con, như xưa đã soi sáng thánh T. để thánh nhân 

loan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô chịu đóng đinh. Đức Ki-tô chính 

là sức mạnh của Thiên Chúa, và là sự khôn ngoan của Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng. Xin 

cho chúng con biết nghe lời giáo huấn của thánh T. mà không ngớt 

lời cảm tạ Chúa, vì những ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng con 

cầu xin... 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH TRINH NỮ 

I 

Ca nhập lễ 

Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng 

ra đón Đức Ki-tô. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Ðấng cứu độ chúng con, xin đưa mắt nhìn xem gia 

đình Chúa đang vui mừng tụ họp nơi đây để kính nhớ thánh T... 

trinh nữ. Xin cho tinh thần chúng con được hoàn toàn đổi mới nhờ 

đó, chúng con sẽ có thể hiến thân phụng sự Chúa với tất cả lòng yêu 

mến chân thành. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm những việc kỳ diệu 

nơi thánh trinh nữ T... xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành 

kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự 

Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Kìa Tân Lang là Đức Ki-tô đã tới, hãy ra nghênh đón Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban lương thực bởi trời để chúng con được 

thêm sức mạnh. Xin cũng giúp chúng con, biết noi gương sáng của 

thánh trinh nữ T... là chỉ sống cho Chúa khi mang trong thân mình 

cuộc thương khó của Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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II 

Ca nhập lễ 

Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Chúa tể muôn loài, đã yêu 

thương người trinh nữ thánh thiện và hiển vinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xưa Chúa đã cho thánh trinh nữ T. được đầy tràn ân 

sủng của Chúa. Xin ban cho cộng đoàn chúng con biết đem hết sức 

mình sống ơn gọi người Kitô hữu, như chính thánh nhân đã trọn đời 

cố gắng, đạt tới đỉnh cao của đức ái vẹn toàn. Nhờ đó, tất cả sẽ được 

kết hợp với Chúa, trong niềm vui của các thánh trên trời. Chúng con 

cầu xin... 

Một Thánh Trinh Nữ lập Dòng 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đốt lên trong lòng 

chúng con ngọn lửa yêu mến, xưa đã thiêu đốt thánh trinh nữ T. 

khiến thánh nhân, vì hết tình với Con Một Chúa, mà đã dày công 

quy tụ một gia đình, gồm những trinh nữ tận hiến cho Chúa, để làm 

vinh danh Chúa Ki-tô và Hội Thánh Người. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng 

con sức sống mới, hầu noi gương thánh T. để lại, chúng con cởi bỏ 

con người cũ, mà luôn tiến bước theo tinh thần Tin Mừng. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Năm trinh nữ khôn ngoan mang đèn với chai dầu. Nửa đêm có 

tiếng gọi: “Kìa Tân lang là Đức Ki-tô đã tới, hãy ra nghênh đón 

Người”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường 

sinh là Ðức Kitô. Xin cũng nhờ Ðức Kitô là thầy mà giáo huấn 

chúng con. Nhờ thế, chúng con sẽ noi gương thánh T... để lại mà 

học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành, bằng cuộc sống 

đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin... 
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III 

Ca nhập lễ 

Hỡi người bạn trăm năm của Đức Ki-tô, hãy đến lãnh triều 

thiên Chúa đã thương dành sẵn, cho đến mãi muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa ưa thích ngự trị trong những tâm hồn trong 

sạch ngay thẳng, xin nhận lời thánh trinh nữ T. chuyển cầu, mà giúp 

chúng con biết quảng đại sống theo ơn Chúa, hầu xứng đáng được 

Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Cúa, hôm nay chúng con cùng hoan hỷ mừng lễ kính thánh 

trinh nữ T. Xin Chúa thương nhận lời người nguyện giúp cầu thay, 

mà cho chúng con được sống trong tình thương của Chúa, và trung 

thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con khiêm nhường dâng 

lên Chúa, để mừng thánh trinh nữ T. Xin Chúa dùng của lễ hoàn 

hảo và tinh tuyền này, làm cho chúng con đang hiện diện trước Tôn 

Nhan, ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không 

bị lấy mất đi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh trinh nữ T., Chúa đã lấy 

bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tha thứ mọi tội lỗi chúng 

con trót phạm, ban sức khỏe cho thân xác, ân sủng cho tâm hồn, và 

xin cho chúng con, mai ngày được vui hưởng vinh quang bất diệt. 

Chúng con cầu xin... 
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IV 

Ca nhập lễ 

Các trinh nữ, hãy ca mừng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh 

Người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con cùng hoan hỷ mừng lễ kính các 

thánh trinh nữ T. và T. Xin Chúa thương mở lòng nhân hậu từ bi, 

mà ban cho chúng con dồi dào ân sủng, để chúng con được cùng các 

ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm những việc kỳ diệu 

nơi các thánh trinh nữ T. và T. Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng 

con chân thành kính dâng lên Chúa, và xin ban cho chúng con trung 

thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Tân lang tới, và các trinh nữ đã sẵn sàng, được đi theo vào dự 

tiệc cưới. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, 

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự 

mầu nhiệm thánh lễ, để kính nhớ các thánh trinh nữ T. và T. Xin 

cho mầu nhiệm này, đốt lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con. Nhờ 

đó, chúng con sẽ luôn luôn thức tỉnh, như những trinh nữ cầm đèn 

sáng trong tay, luôn sẵn sàng đón rước Con Một Chúa, và được 

cùng Người dự tiệc cưới thiên thu. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH NAM NỮ 

Những thánh lễ sau đây, nếu có ghi rõ, dành đọc cho bậc thánh nào, 

thì dùng cho bậc thánh đó; còn nếu không ghi gì cả, có thể dùng đọc cho 

tất cả mọi bậc thánh. 

I 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: Triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng Quyền Năng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã biểu dương công 

trạng các thánh, để chứng tỏ Chúa một lòng yêu thương chúng con. 

Xin nhận lời các thánh chuyển cầu, mà cho chúng con bước theo 

chân Con Một Chúa, như gương sáng các ngài luôn thúc đẩy. Chúng 

con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin đưa mắt nhìn xem gia đình Chúa đây, đang tụ 

họp chung quanh bàn thờ Chúa, và xin Chúa nhận lời các thánh 

chuyển cầu, mà gìn giữ chúng con luôn sống trong tình bác ái, để 

của lễ chúng con dâng được Chúa thương chấp nhận. Chúng con 

cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Trong yến tiệc linh đình, người công chính múa nhảy mừng vui 

trước nhan Chúa, niềm hoan lạc trào dâng. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Phúc thay những đầy tớ nào, khi chủ về mà còn thấy 

tỉnh thức! Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng lại, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến tận bên mà tiếp đãi”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là nguồn an ủi, là phúc 

bình an, này chúng con thuộc đại gia đình Chúa, đang tụ họp để ca 

tụng Thánh Danh, và mừng kính các thánh; xin cho chúng con tìm 

thấy trong thánh lễ này, bảo chứng ơn cứu chuộc của Con Chúa. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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II 

Ca nhập lễ 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa, và ẩn náu bên 

Người. Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là Ðấng thánh, và nếu Chúa 

chẳng ban ơn, không ai có thể nên hoàn thiện. Xin Chúa thương 

nhận lời thánh T... chuyển cầu mà giúp chúng con đáp lại lời Chúa 

gọi hầu đáng được ân thưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tha thiết nài xin Chúa 

thương chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính các thánh. 

Xin cho hiến lễ này cũng thanh tẩy cả hồn xác chúng con. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 

ke phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh T... Chúa đã dùng bí tích 

Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. Xin cho ân phúc Chúa đã thương 

ban do lượng từ bi hải hà của Chúa giúp chúng con đạt tới hạnh 

phúc muôn đời. Chúng con cầu xin... 
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III 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa biểu dương uy lực, làm hoan hỷ chính nhân. 

Chúa ban ơn cứu độ, người vui sướng dường nào! Lòng người ước 

nguyện sao, Chúa đã ban như vậy. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Đấng an bài mọi sự, chính Chúa đã cho 

thánh T. nêu gương sáng, và nên sức mạnh cho chúng con là những 

kẻ yếu hèn, để chúng con vững bước trên con đường Tin Mừng đã 

vạch ra. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà ban cho chúng con 

theo gương người để lại: mỗi ngày một đến gần Chúa hơn, luôn một 

lòng tin tưởng phó thác. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến, trong 

ngày lễ kính thánh T. Xin Chúa cũng rộng ban cho cộng đoàn tín 

hữu ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập 

giá mình mà theo”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa lãnh nhận 

bí tích Thánh Thể, trong ngày lễ kính thánh T. Xin dùng bí tích này 

thánh hóa lòng trí chúng con, để chúng con được tham dự vào sự 

sống trường sinh bất tử của Chúa. Chúng con cầu xin… 
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IV 

Ca nhập lễ 

Miệng thánh nhân rao giảng luật chân lý, và không nói những 

lời bất chính. Người đã cùng Thiên Chúa bước đi, với tâm hồn bình 

an và ngay thẳng, và dẫn đưa nhiều người bỏ đường gian ác trở về. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân hiền, xin đưa mắt nhìn xem gia đình 

Chúa, đang đau đớn xót xa vì tội mình đã phạm. Xin nhận lời thánh 

T. chuyển cầu, cho chúng con theo gương người để lại, luôn vững 

tin vào lượng từ bi hải hà của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ tạ ơn chúng con đang cử hành, để 

mừng kính thánh T. đem lại cho chúng con ơn cứu độ, và làm cho 

chúng con cũng nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn 

Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là 

con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ 

được vào Nước Trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh T. Chúa đã dùng mầu 

nhiệm thánh lễ nuôi dưỡng chúng con. Xin cho mầu nhiệm này giúp 

chúng con ngày càng thấm nhuần ơn cứu độ. Chúng con cầu xin… 
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V 

Ca nhập lễ 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như 

hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin nhận lời chuyển cầu của các thánh, là những 

người anh và cũng là những người bảo trợ, mà chúng con kính nhớ 

hôm nay. Xin cũng vì công đức của các ngài mà nâng đỡ chúng con, 

và ban cho chúng con niềm hy vọng, được cùng với các ngài chia sẻ 

phần gia nghiệp thiên quốc. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là của lễ chúng con dâng trước bàn thờ Chúa. 

Xin Chúa thương chấp nhận, và ban cho chúng con tấm lòng hiếu 

thảo, xưa Chúa đã ban cho thánh T. Xin ban cho chúng con được cử 

hành mầu nhiệm thánh lễ, với tâm hồn trong sạch và lòng mến thiết 

tha, bấy giờ của lễ chúng con dâng sẽ đẹp lòng Chúa, và ban cho 

chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình 

và Máu Đức Ki-tô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con  khỏi tội 

lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý Chúa. 

Chúng con cầu xin… 
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VI 

Ca nhập lễ 

Phúc thay người đặt niềm tin vào Chúa, và có Chúa làm chốn 

nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào 

mạch suối trong, chẳng sợ chi khi mùa nóng đến, lá trên cành vẫn 

cứ xanh tươi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã muốn nêu cao gương lành 

của các thánh, mà thúc đẩy chúng con sống đời hoàn thiện. Ngày 

hôm nay, chúng con mừng lễ kính thánh T., xin Chúa giúp chúng 

con hằng biết sống theo gương Người. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày mừng kính thánh T., 

chúng con dâng tiến Chúa của lễ này, để ca tụng vinh quang Chúa, 

xin Chúa thương chấp nhận, và ban cho chúng con ân sủng dồi dào. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 

mên anh em như vậy. Anh em hãy ở trong tình thương của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự bí 

tích Thánh Thể, để mừng kính thánh T. Xin cho bí tích này đem lại 

bình an đích thực, và ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng 

con cầu xin… 
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VII. CÁC THÁNH TU SĨ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. Phần 

tuyệt hảo may mắn đã về con; vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa 

mãn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh T... được bền tâm vững chí noi 

gương Ðức Kitô mà sống thanh bần và khiêm tốn. Xin Chúa thương 

nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con luôn trung 

thành với ơn Chúa kêu gọi, hầu đạt tới mức thiện toàn đã thể hiện 

nơi Ðức Giê-su Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 

Hoặc Thánh Viện Phụ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn nêu cao cuộc đời của thánh viện phụ 

T. để dạy cho mọi người con đường trọn hảo theo Tin Mừng của 

Chúa. Xin cho chúng con, dầu đang sống giữa cảnh thế sự thăng 

trầm, nhưng vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, Chúa đã phá huỷ con 

người cũ trong thánh T..., và tác tạo con người mới theo hình ảnh 

Chúa. Chúa đã đổi mới thánh nhân, xin cũng đổi mới chúng con 

nữa, để chúng con được đẹp lòng Chúa và dâng lên Chúa của lễ 

đem lại ơn tha thứ và bình an. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã 

bỏ mọi sự theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội, và được hưởng sự 

sống đời đời làm gia nghiệp”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã tìm được sức 

mạnh thiêng liêng nhờ thánh lễ vừa mới cử hành. Xin cho chúng 

con biết noi gương thánh nhân để lại là miệt mài tìm kiếm một mình 

Chúa mà thôi. Bấy giờ chúng con sẽ mang trong mình hình ảnh 

Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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VIII. CÁC THÁNH TU SĨ 

Ca nhập lễ 

Các thánh được Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa cứu 

độ hằng xót thương. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm 

Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh T. đem hết sức mình sống 

đức ái hoàn hảo, nhằm đạt tới Nước Trời ngay ở trần gian. Này 

chúng con hết lòng tin tưởng vào lời chuyển cầu của thánh nhân, xin 

giúp chúng con bước đi vững vàng trên con đường bác ái yêu 

thương, trong niềm vui của người Kitô hữu. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ các tôi tớ Chúa dâng trên bàn 

thờ để kính nhớ thánh T. Xin đừng để của cải trần gian trói buộc 

chúng con, nhưng xin cho chúng con được sung túc vì có Chúa làm 

gia nghiệp. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh thiêng 

liêng trong thánh lễ này. Xin giúp chúng con trên đường yêu mến 

như xưa Chúa đã dìu dắt thánh T. Và xin Chúa tiếp tục công trình 

tái tạo Chúa đã thực hiện trong chúng con, cho đến ngày Đức Ki-tô 

ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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IX. CÁC THÁNH LO VIỆC BÁC ÁI 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Hãy đến đây! Hỡi những kẻ cha tôi chúc phúc, tôi 

đau yếu, anh em đã viếng thăm. Tôi bảo thật anh em: Điều gì anh 

em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh 

em đã làm cho chính tôi vậy”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã truyền dạy Giáo Hội Chúa, phải tuân giữ 

giới răn cao cả là mến Chúa yêu người. Xin cho chúng con hằng 

biết noi gương thánh T. mà thực hành những công việc bác ái, hầu 

được kể vào hàng chân phúc trong Nước Trời. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Chúa 

tiến dâng; này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô 

biên của Con Một Chúa, xin cho chúng con cũng biết noi gương 

thánh T. để lại. Nhờ đó, tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng 

như đối với nhau, ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Chúng con 

cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương 

của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy 

ở điểm này: Là anh em có lòng yêu thương nhau”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con vừa hiệp thông, Chúa đã cho 

chúng con thêm sức mạnh. Xin giúp cho chúng con noi gương thánh 

T. mà sống với Chúa cho trọn tình con thảo, và sống với nhau cho 

vẹn nghĩa anh em. Chúng con cầu xin… 
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X. CÁC THÁNH LO VIỆC GIÁO DỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, 

vì những ai giống như chúng, mới được vào Nước Thiên Chúa”. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai thực hành các điều răn, và dạy người khác làm 

như thế, sẽ được coi là kẻ lớn nhất trong Nước trời”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thúc đẩy thánh T. noi gương Đức Ki-tô là 

Thầy chí thánh, mà hướng dẫn thanh thiếu niên vào đường cứu độ. 

Xin ban cho Giáo Hội ngày nay nhiều nhà giáo dục tài đức và nhiệt 

thành, để lo việc huấn luyện tuổi trẻ theo tinh thần Tin Mừng. 

Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Chúa tiến dâng, để 

mừng kính thánh T. Xin cho bí tích chúng con cùng tham dự, làm 

cho chúng con thành chứng nhân của tình yêu thương bác ái. Chúng 

con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Nếu anh em không hoán cải và nên giống trẻ thơ, thì 

sẽ chẳng được vào Nước Trời”. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng 

sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho tiệc thánh này nâng đỡ 

chúng con trong cuộc sống. Nhờ đó, noi gương các thánh để lại, 

chúng con đem hết tâm hồn, và cả đời sống để làm chứng cho sự 

thật, và nói lên tình huynh đệ chân thành. Chúng con cầu xin… 
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XI. CÁC THÁNH PHỤ NỮ 

Ca nhập lễ 

Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng, con cái bà khen 

ngợi bà diễm phúc, và chồng bà cũng ca tụng bà. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng 

kính thánh nữ T... xin cho tất cả chúng con đây cũng biết ăn ở đạo 

hạnh noi gương người. Chúng con cầu xin... 

Hoặc nhiều thánh nữ: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con mừng kính các 

thánh nữ T. và T., là những vị đã nêu gương đời sống thánh thiện 

cho mọi người. Xin Chúa thương nhận lời các thánh nữ cầu thay 

nguyện giúp, mà ban ơn trợ lực chúng con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ thánh nữ 

T... xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban 

cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Nước Trời giống như chuyện một thương gia miệt mài tìm ngọc 

quý. Tìm được một viên ngọc rất quý rồi, ông ta về bán tất cả tài sản 

để mua. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính thánh T... Chúa 

đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích 

này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn vừa đốt nóng lòng tin yêu 

của chúng con. Nhờ đó, càng ngay chúng con càng tha thiết sống 

cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng 

con cầu xin... 
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XII. CÁC THÁNH PHỤ NỮ 

Ca nhập lễ 

Đây là người phụ nữ khôn ngoan, đảm đang công việc nhà. Bà 

kính sợ Chúa, và bước đi trên nẻo chính đường ngay. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa muôn trùng cao cả, Chúa nâng cao những kẻ 

thấp hèn qua con người thánh T., Chúa ban cho Hội Thánh một tấm 

gương bác ái nhẫn nhục, đáng cho người người khâm phục mến 

yêu. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà ban ơn giúp sức cho 

chúng con, biết can đảm vác thập giá mỗi ngày, và không bao giờ 

lìa xa Chúa. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ ơn Thánh Thần cho thánh nữ T., để 

người được hiểu biết và yêu mến Chúa, xin cũng thương ban Thánh 

Thần Chúa cho chúng con, để chúng con biết noi gương thánh nữ, 

mà tin yêu phụng sự Chúa tận tình, và hành động sao cho đẹp lòng 

Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là của lễ Giáo Hội chân thành dâng tiến để 

mừng kính thánh T. Xin Chúa thương chấp nhận, và ban cho chúng 

con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh T., Chúa đã ban hồng ân 

Thánh Thể, cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Xin cho hồng ân 

đó, vừa thanh tẩy tâm hồn chúng con, vừa làm cho chúng con nên 

mạnh mẽ, và không ngừng che chở chúng con. Chúng con cầu xin… 
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THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG 

1. GIAI ĐOẠN GHI DANH 

Ca nhập lễ 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ, hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng thực hiện ơn cứu độ loài người, 

nhưng khi mời gọi những tín hữu mới, Chúa ban ân sủng còn dồi 

dào hơn nữa. Xin để mắt trông xem và ra tay bảo vệ đoàn dân Chúa 

đã tuyển chọn đây, gồm những người sẽ được thanh tẩy, cũng như 

những người đã được thanh tẩy rồi. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa ban cho chúng con 

ân huệ này, là tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và 

nhờ đó được tái sinh để sống đời sống mới. Xin chấp nhận lễ vật và 

lời cầu của chúng con, mà xóa bỏ tội lỗi của những người đang cậy 

trông vào Chúa, và ban cho họ được như lòng vẫn ước mong. 

Chúng con cầu xin... 

Kinh Tiền Tụng theo mùa 

Ca hiệp lễ 

Trong Đức Ki-tô, nhờ máu Người đổ ra, chúng ta được cứu 

chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho tiệc Thánh Thể thanh tẩy chúng con. Xin 

Chúa cũng làm cho anh (chị) em dự tòng, được thoát khỏi ràng buộc 

của tội lỗi, để những ai đang bị lương tâm dày vò sớm tìm được tự 

do, dành cho những người con đích thực của Chúa. Chúng con cầu 

xin… 
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2. GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT 

Bài lễ này được dùng trong giai đoạn khảo sát, hoặc đúng vào thời 

kỳ dành cho việc khảo sát, tức là Chúa Nhật III,IV và V Mùa Chay, hoặc 

các mùa khác. 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi, Ta sẽ tập 

trung các ngươi lại từ khắp mọi nơi trên mặt đất. Trên các ngươi, Ta 

sẽ rảy nước trong ngần, và mọi vết nhơ của các ngươi sẽ được tẩy 

sạch. Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Khảo sát lần 1 

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi OBACE T. đón nhận bí tích thánh 

tẩy, và đã sắp tới ngày OBACE tuyên xưng đức tin giữa cộng đoàn. 

Xin nâng đỡ OBACE trên đường về với Chúa, để OBACE được tái 

tạo trong Đức Ki-tô, và để nhờ Người, mà tìm lại được phúc đã mất 

đi vì tội nguyên tổ, phúc được làm con Chúa. Chúng con cầu xin... 

Khảo sát lần 2 

Lạy Chúa, xin ban cho Hội Thánh niềm vui truyền lại sự sống 

của Chúa, cho OBACE T. là (những) người đang chuẩn bị đón nhận 

bí tích thánh tẩy. Khi sinh ra từ xác thịt, họ là những con người xác 

thịt, nay xin cho họ được sinh ra bởi thần khí, để họ trở nên con cái 

Chúa. Chúng con cầu xin... 

Khảo sát lần 3 

Lạy Chúa, đây là những người đã được tuyển chọn, và đã được 

học hỏi về các mầu nhiệm thánh. Xin Chúa dùng bí tích thánh tẩy, 

làm cho họ thành những con người mới, thành những chi thể sống 

động của Đức Ki-tô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 

đời. 
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Lời nguyện tiến lễ 

Khảo sát lần 1 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin dủ thương nâng đỡ 

(những) người dự tòng là OBACE T. trên đường về với Chúa, và 

giúp OBACE chuẩn bị đón nhận bí tích Thánh Thể nay mai. Chúng 

con cầu xin... 

Khảo sát lần 2 

Lạy Chúa, chúng con vui mừng dâng tiến Chúa những của lễ sẽ 

đem lại sự sống muôn đời cho người dương thế, và chúng con 

khiêm tốn nài van: ước gì chúng con cũng biết dâng lên Chúa trọn 

cuộc đời chúng con, và góp sức dẫn đưa anh chị em dự tòng đến 

nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin... 

Khảo sát lần 3 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu khẩn: 

Chúa đã ban cho anh chị em dự tòng bắt đầu sống đức tin, thì nhờ lễ 

tế đang cử hành đây, xin cũng giải thoát họ khỏi ảnh hưởng xấu xa 

của tà thần. Chúng con cầu xin… 

Đọc Kinh Tiền Tụng riêng về các Chúa Nhật Mùa Chay, hoặc về 

những ngày khác theo mùa. 

Khi đọc Kinh Tạ Ơn I, thêm Lời cầu cho kẻ sống như sau: 

Lạy Cha, xin nhớ đến những anh (chị) em đỡ đầu (là OBACE 

T.). Họ sắp đón nhận vào gia đình Cha (những) người được Cha 

mời gọi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 

Và xin Cha nhớ đến mọi người đang sum họp nơi đây: Cha biết 

rõ lòng tin kính và tôn sùng của họ. Chúng con dâng lên Cha lễ tế ca 

tụng này để cầu cho họ, hoặc chính họ dâng lên để cầu cho mình, và 

mọi người thân thuộc, hầu được cứu chuộc, và được an lành hồn xác 

như lòng mong ước. Như thế, họ tôn vinh Cha là Thiên Chúa thật, 

Đấng hằng có và hằng sống đời đời. 
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Và Kinh “Vậy, lạy Cha” như sau: 

Vậy, lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con  là tôi tớ Cha, và 

cũng là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa, cúi xin Cha vui lòng 

chấp nhận. Chúng con dâng lên Cha lễ vật này, để cầu cho những 

người Cha đã tuyển chọn và kêu gọi cho họ hưởng ân tình của Cha, 

để được sống muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ Sa-ma-ri, thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Khi đọc Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: tôi di, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô, thì đọc: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Khảo sát lần 1 

Lạy Chúa, xin cho ơn cứu chuộc của Chúa, sinh hoa kết quả nơi 

các anh chị em dự tòng đây. Nay mai Chúa sẽ dùng các bí tích tái 

tạo những người này, thì ngay từ bây giờ, xin gìn giữ họ, và chuẩn 

bị tâm hồn họ đón nhận ơn tái sinh. Chúng con cầu xin... 

Khảo sát lần 2 

Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, xin nâng đỡ chúng con là 

những người thuộc gia đình Chúa. Này chúng con đang hết lòng 

sám hối ăn năn, xin Chúa thương đổi mới. Chúng con một niềm tin 

cậy Chúa, xin Chúa thương che chở phù trì. Và vì Chúa mời gọi 

chúng con hưởng ơn cứu độ, xin đưa tay hướng dẫn chúng con. 

Chúng con cầu xin... 
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Khảo sát lần 3 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho cộng đoàn dân 

Chúa đây hết dạ hết lòng phụng sự Chúa. Vì chỉ có Chúa mới đem 

lại bình an đích thực. Xin cho chúng con hưởng trọn niềm vui được 

Chúa thương giải thoát. Và vì Chúa là nguồn mọi ân sủng, chúng 

con xin gởi gắm cho Chúa, những anh chị em dự tòng sắp được tái 

sinh. Chúng con cầu xin… 
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3. GIAI ĐOẠN CỨ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY 

Lễ phục trắng. Bài lễ này được dùng khi cử hành bí tích Thánh Tẩy 

cho người lớn,nhất là nếu trong cùng nghi thức phụng vụ bí tích Thánh 

Tẩu này, có cả bí tích Thêm Sức. 

Cũng có thể tùy nghi dùng bài lễ này khi cử hành bí tích Thánh Tẩy 

cho trẻ nhỏ. 

Nhưng cũng có thể sử dụng trong mọi ngày, trừ các Chúa Nhật Mùa 

Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, các ngày lễ trọng, thư tư Lễ Tro, và 

suốt cả Tuần Thánh. 

A 

Ca nhập lễ 

Anh em hãy mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng 

tạo, theo hình ảnh Thiên Chúa. Để sống thật sự công chính và thánh 

thiện. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha nhân từ, Cha mời gọi chúng con cùng với OBACE T. 

tham dự mầu nhiệm Đức Ki-tô Con Cha chịu chết và sống lại. Xin 

cho chúng con ngày càng cởi mở đón nhận sức sống mới, đó là sức 

sống thánh Thần ban cho những người được Cha nhận làm con, khi 

cho họ tái sinh nhờ bí tích Thánh tẩy. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, cùng với của lễ Hội Thánh đang dâng tiến Chúa đây, 

xin Chúa thương chấp nhận những người đã được Chúa cho gia 

nhập đoàn dân tư tế, những người nhờ bí tích Thánh tẩy (và Thêm 

Sức) đã trở nên hình ảnh sống động của Đức Ki-tô. Của lễ những 

người này tiến dâng cũng là của lễ của Đức Ki-tô Con Chúa. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh Cầu cho kẻ sống như sau: 

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) anh (chị) em đỡ đầu là OBACE 

T. họ sắp đón nhận vào gia đình Cha, (các) anh (chị) em OBACE T. 

là (những) người được Cha mời gọi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 

Và xin Cha nhớ đến mọi người đang sum họp nơi đây: Cha biết rõ 

lòng tin kính và tôn sùng của họ.  

Chúng con dâng lên Cha lễ tế ca tụng này để cầu cho họ, hoặc 

chính họ dâng để cầu cho mình, và mọi người thân thuộc, hầu được 

cứu chuộc, và được an lành như lòng mong ước. Như thế, họ tôn 

vinh Cha là Thiên Chúa thật, Đấng hằng có và hằng sống đời đời. 

Và Kinh “Vậy lạy Cha” 

Vậy, lay Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, cũng là 

lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con tiến dâng để đặc 

biệt cầu cho OBACE T. là (những) người Cha đã thương, cho tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần, và thứ tha mọi tội lỗi, để tháp nhập 

vào Thân Thể mầu nhiệm của Con Cha. 

Xin Cha chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và ghi tên (những) 

anh (chị) em tân tòng này vào sổ trường sinh. 

Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đọc 

như sau: 

Thanh tẩy người lớn: 

Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, 

và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo ề đức mến, trong niềm hiệp 

thông với Đức Thánh Cha T., Đức Chúa T., giám mục giáo phận 

chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) anh (chị) em T. (và T.), hôm 

nay, nhờ bí tích Thánh tẩy (và Thêm Sức), được đón nhận vào gia 

đình Cha. Xin cho (những) người anh (chị) em tân tòng này đem hết 

lòng tin mà can đảm bước theo Chúa Ki-tô. 
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Thanh tẩy trẻ em 

Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha ln rộng khắp hoàn cầu, và 

làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp 

thông với Đức Thánh Cha T., Đức Chúa T., giám mục giáo phận 

chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 

Lạy Cha, xin nhớ đến (các) em T. (và T.), hôm nay, nhờ bí tích 

Thánh Tẩy, được đón nhận vào gia đình Cha. Xin cho tên (các) em 

được ghi vào sổ trường sinh. 

Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc kinh: “Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa 

giải này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này, đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. 

Chúng con xin ơn này cho Đức Thánh Cha T., là tôi tớ cha, cho 

Đức Chúa T., giám mục giáo phần chúng con, cho hàng giám mục, 

toàn thể giáo sĩ, và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình cha đếm sum họp 

trước tôn nhan Cha, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện. Đặc 

biệt xin Cha gìn giữ OBACE T., hôm nay được gia nhập cộng đoàn 

dân thánh, nhờ bí tích Thánh tẩy (và Thêm Sức). Xin gìn giữ 

OBACE luôn trung thành, và cho OBACE lớn lên trong đời sống 

mới Cha vừa ban tặng. Còn những con cái Cha đang tản mác bốn 

phương trời, xin thương quy tụ tất cả về với Cha. 
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Khi dùng Kinh Tạ Ơn IV, đọc kinh: “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ 

tế này…” như sau: 

Lạy Cha, giờ đây, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ 

đến mọi người: Trước hết Đức Thánh Cha T., là tôi tớ Cha, Đức 

Chúa T., giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám 

mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người 

hiện hiện chung quanh đây, (các) anh (chị) em tân tòng, hôm nay 

được Cha cho tái sinh nhờ nước và Thánh Thần và toàn thể dân 

thánh, cùng mọi người đang thành tâm tìm Cha. 

Ca hiệp lễ 

Anh em hãy xem: Chúa Cha yêu chúng con dường nào, đến nỗi 

chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con 

Thiên Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh, nhờ bí 

tích Mình và Máu Đức Ki-tô. Ước chi Thần Khí của Người, làm cho 

chúng con lớn lên trong tình huynh đệ, và nhờ lòng bác ái ngày một 

sống động hơn, chúng con sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn, của nhiệm 

thể Đức Ki-tô Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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B 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã cứu chúng ta nờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, 

để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Như vậy, một khi nên công 

chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta được thừa hưởng sự 

sống đời đời, như chúng ta vẫn hằng hy vọng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời ban sự sống cho chúng con được 

tái sinh. Xin dạy chúng con biết đón nhận Lời Chúa, để luôn luôn 

hành đọng theo sự thật, và mỗi ngày sống phù hợp hơn với tình yêu 

của người Kitô hữu. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn bánh và rượu cho chúng con tại bàn 

tiệc này, xin cũng tiếp nhận chúng con. Cha đã cho chúng con tham 

dự vào bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con cũng được thừa 

hưởng Nước trời, như những thành viên của đại gia đình Chúa. 

Chúng con cầu xin... 

Ca hiệp lễ 

Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, 

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, khi cử hành bí tích Thánh Thể, chúng con đã loan 

truyền mầu nhiệm Con Một Chúa chịu chết và sống lại. Xin giúp 

chúng con biết lấy cả cuộc đời, để loan truyền mầu nhiệm đó, sau 

khi đã tìm được sức mạnh, nhờ thông hiệp với Mình và Máu Chúa 

Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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4. CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Lễ phục đỏ hoặc trắng. Bài lễ này được dùng trong chính thánh lễ 

cử hành bí tích Thêm Sức, hoặc khi bí tích Thêm Sức được cử hành ngay 

sau thánh lễ này. Cóthể sử dụng cho mọi ngày, ngoại trừ các Chúa Nhật 

Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, các lễ trọng, thư tư Lễ Tro, tất 

cả Tuần Thánh. 

A 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần; Ta sẽ 

tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần trí mới vào lòng các 

ngươi”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh 

Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để Người biến đổi chúng 

con, thành đền thờ vinh quang của Người. Chúng con cầu xin... 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thực hiện lời Chúa đã hứa, 

mà sai Thánh Thần đến với chúng con. Chính Người sẽ ban cho con 

sức mạnh, để trước mặt người thế, chúng con trở nên nhân chứng 

của Tin Mừng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin mở lượng từ bi, chấp nhận lời cầu xin của chúng 

con  là con cái Chúa: Chúa đã cho chúng con nên đồng hình đồng 

dạng với Con Một Chúa, và sẽ cho chúng con tham dự vào tiệc 

thánh của Người, thì xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói 

của Chúa Thánh Thần, để trở thành những nhân chứng trung kiên. 

Chúng con cầu xin… 
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Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy, lạy Cha” riêng sau đây: 

Vậy, lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con tiến dâng, để đặc 

biệt cầu cho các con cái Cha đây, là những người Cha đã cho tái 

sinh nhờ bí tích Thánh tẩy, lại vừa mới thương ban ơnnThánh Thần 

mà tăng sức. Xin Cha chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và duy trì 

ân huệ của Cha trong những người này. 

Ca hiệp lễ 

Anh em đã được chiếu sáng, được nếm thử ân huệ bởi trời, và 

được thông chia Thánh Thần, tất cả anh em hãy vui mừng trong 

Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho những người Chúa yêu 

thương đây, và đã cho họ hiệp thông với Mình và Máu Con Một 

Chúa. Xin cho ân sủng Chúa tồn tại mãi trong họ, và ban cho họ sức 

mạnh cần thiết khi họ gặp thử thách gian nan. Xin cho họ sống như 

con cái thảo hiền, làm cho Hội Thánh được vui mừng hoan hỷ. Xin 

cho họ góp phần xây dựng Hội Thánh trong thế giới hôm nay, bằng 

cách hoạt động theo tinh thần bác ái. Chúng con cầu xin… 
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LỜI CHÚC LÀNH CUỐI LỄ 

Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho anh chị em được tái sinh 

bởi nước và Thánh Thần, và nhận anh chị em làm nghĩa tử: Xin 

Người ban phúc lành cho anh chị em, và gìn giữ anh chị em luôn 

xứng đáng với tình thương của Người. 

Đ. A-men. 

Đức Giê-su Ki-tô, Con Một của Thiên Chúa đã hứa cử Thánh 

Thần chân lý đến ở cùng Giáo Hội: Xin Người ban phúc lành cho 

anh chị em, và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần, để can 

đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. 

Đ. A-men. 

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, đã đốt lửa yêu mến trong 

lòng các Tông Đồ: Xin Người liên kết anh chị em nên một, và dẫn 

đưa tới hưởng niềm hoan lạc của Nước Thiên Chúa, mà không bị 

vấp ngã trên đường. 

Đ. A-men. 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. A-men. 

Lời chúc lành cuối lễ, có thể được thay thế bằng lời nguyện sau đây: 

Lạy Chúa, xin củng cố việc Chúa đã làm cho chúng con , và 

duy trì các ân huệ của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các tín hữu, 

để trước mặt người đời, họ không hổ thẹn tuyên xưng Chúa Ki-tô 

chịu đóng đinh, và lấy lòng mến yêu nồng nhiệt, thực thi các điều 

răn của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Đ. A-men. 
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B 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta , nhờ 

Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Chính 

Người sẽ giúp chúng con bước đi vững vàng trong đức tin duy nhất. 

Chính Người sẽ liên kết chúng con trong tình bác ái ngày thêm sống 

động. Nhờ vậy, Hội Thánh Chúa sẽ phát triển không ngừng, và đạt 

tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô, là Thiên Chúa hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương các nghĩa tử Chúa đây, bằng chính 

tình yêu Chúa đã dành cho Con Một Chúa, Chúa cũng đã ghi dấu 

thánh giá trên trán họ, và xức dầu ban Thánh Thần cho họ. Họ sẽ 

hiệp với Đức Ki-tô để dâng mình cho Chúa; xin cho họ ngày càng 

biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần. Chúng con cầu xin… 

Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy, lạy Cha” riêng sau đây: 

Vậy, lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con tiến dâng, để đặc 

biệt cầu cho các con cái Cha đây, là những người Cha đã cho tái 

sinh nhờ bí tích Thánh tẩy, lại vừa mới thương ban ơnnThánh Thần 

mà tăng sức. Xin Cha chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và duy trì 

ân huệ của Cha trong những người này. 

Ca hiệp lễ 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi. Hãy nghiệm xem 

Chúa tốt lành biết mấy. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa ban cho những người yêu mến Chúa, bao ân 

huệ phong phú của Thánh Thần, và Chúa cũng ban cho họ sự sống 

dồi dào của Chúa, khi cho họ chia sẻ Mình và Máu Thánh Đức Ki-

tô. Nay Chúa đã tăng thêm sức mạnh thiêng liêng cho họ, xin cũng 

giúp họ sống giữa thế gian như những con cái Chúa, những người 

được mời gọi sống tự do. Xin cho họ đem cả cuộc đời Kitô hữu làm 

chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin… 

LỜI CHÚC LÀNH CUỐI LỄ 

Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho anh chị em được tái sinh 

bởi nước và Thánh Thần, và nhận anh chị em làm nghĩa tử: Xin 

Người ban phúc lành cho anh chị em, và gìn giữ anh chị em luôn 

xứng đáng với tình thương của Người. 

Đ. A-men. 

Đức Giê-su Ki-tô, Con Một của Thiên Chúa đã hứa cử Thánh 

Thần chân lý đến ở cùng Giáo Hội: Xin Người ban phúc lành cho 

anh chị em, và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần, để can 

đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. 

Đ. A-men. 

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, đã đốt lửa yêu mến trong 

lòng các Tông Đồ: Xin Người liên kết anh chị em nên một, và dẫn 

đưa tới hưởng niềm hoan lạc của Nước Thiên Chúa, mà không bị 

vấp ngã trên đường. 

Đ. A-men. 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. A-men. 
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Lời chúc lành cuối lễ, có thể được thay thế bằng lời nguyện sau đây: 

Lạy Chúa, xin củng cố việc Chúa đã làm cho chúng con , và 

duy trì các ân huệ của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các tín hữu, 

để trước mặt người đời, họ không hổ thẹn tuyên xưng Chúa Ki-tô 

chịu đóng đinh, và lấy lòng mến yêu nồng nhiệt, thực thi các điều 

răn của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Đ. A-men. 

C 

NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện, xin gởi Thánh Thần 

chân lý đến soi sáng tâm hồn chúng con. Chính Người sẽ dẫn đưa 

chúng con đến chân lý toàn vẹn theo lời hứa của Đức Ki-tô. Là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Chúa tiến dâng, để 

cầu cho những người tín hữu vừa đón nhận Thánh Thần của Chúa. 

Xin cho họ giữ mãi trong tâm hồn các ân huệ Chúa ban, và không 

ngừng khai thác để phục vụ anh em đồng loại. Nhờ đó, họ sẽ đạt tới 

hạnh phúc muôn đời Thánh Thần đã hứa ban. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm 

bánh bởi trời; xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp 

chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. 

Chúng con cầu xin… 
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II. CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 

Ngoại trừ các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, 

các lễ trọng, các lễ kính thánh Tông Đồ, thánh lễ trong đó có cử hành bí 

tích Truyền Chức được sắp xếp như sau: 

a. Đọc ca nhập lễ và ca hiệp lễ như dưới đây. 

b. Chọn những lời nguyện thích hợp đối với giám mục, linh mục 

hay với thừa tác viên khác (xem phần sau). 

c. Các bài đọc lấy từ những bài đã được chỉ định dùng cho những 

việc cử hành này, vì được quyền lấy ít là một phần, kể cả trong những 

ngày cấm cử hành thánh lễ có nghi thức riêng. 

d. Trừ khi phải đọc kinh tiền tụng riêng thích hợp hơn, còn khi cử 

hãnh lễ phong chức linh mục, có thể dùng kinh tiền tụng trong thánh lễ 

làm phép dầu. 

Ca nhập lễ 

Chúa nới: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 

kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. 

Hoặc khi phong chức linh mục: 

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan 

nát. 

Khi đọc Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy, lạy Cha…” riêng sau đây: 

Vậy, lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con dâng tiến để đặc 

biệt cầu cho (những) người đã được Cha chọn làm (phó tế, linh 

mục, giám mục). Xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và giữ gìn 

những ân huệ chính Cha đã ban cho các (thầy) ngài, để (các thầy) 

ngài có khả năng làm phát triển các ân huệ Cha đã thương ban. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng; “Lạy Cha chí thánh, xin Cha lấy 

chân lý mà thánh hóa họ. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con 

cũng sai họ đến thế gian”. 
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III. TRAO MÌNH THÁNH CHÚA  

CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

Dùng bài lễ này ngoại trừ các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa 

Chay, các lễ trọng, thứ tư lễ Tro và tất cả Tuần Thánh, hoặc dùng 

bài lễ kính Mình Thánh Chúa, hoặc tùy nghi dùng bài lễ cầu cho 

bệnh nhân với những lời nguyện sau: 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin mở lượng từ bi nhìn đến 

tôi tớ Chúa là OBACE T. OBACE tin rằng, Đức Giê-su Ki-tô là 

đường, là sự thật và là sự sống. OBACE đã hy vọng vào lời Chúa 

hứa, và sẽ được thêm sức mạnh thiêng liêng, nhờ Mình và Máu 

Chúa Ki-tô. Xin cho OBACE vào lúc Chúa gọi vào quê trời, được ra 

đi thật bình an thanh thản. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin chấp nhận lễ vật chúng con 

dâng, cùng với người thân của chúng con là OBACE T. đang dâng 

mình cho Chúa làm của lễ. Xin cho hy lễ của Con Chiên Vượt Qua, 

xưa kia đã mở cửa thiên đàng, nay cũng nâng đỡ người tín hữu 

Chúa đây trên đường về nhà Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Đấng ban ơn cứu độ muôn đời, cho tất cả những ai 

tin cậy Chúa, chính Chúa đã ban cho tín hữu Chúa đây là OBACE 

T. lương thực thiêng liêng OBACE đang cần dùng. Xin cho 

OBACE vững một niềm tin tưởng và ra đi bình an khi từ giã đời này 

để trở về với Chúa. Chúng con cầu xin… 
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IV. NGHI LỄ CHO CÁC ĐÔI HÔN PHỐI 

1. CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI 

MẪU 1 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Ca Nhập Lễ 

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến 

đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ: 

Từ thánh điện, xin Chúa trợ giúp các bạn, và từ Sion xin Chúa 

thương bảo về, xin Ngài ban ơn theo lòng bạn nguyện ước. 

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa 

làm dấu thánh giá vừa đọc: 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Lời Chào 

Linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện 

diện như sau: 

Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui 

mừng sum họp trong nhà Chúa, xung quang Anh (…) và Chị (…) 

trong ngày họ quyết định lập gia đình. 

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta 

hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè, và lời cầu nguyện đượm tình 

huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe Lời Chúa nói với 

chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, 

khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón 

nhận, ban phúc lành, và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với 

nhau đây được mãi mãi nên một. 
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Hoặc là: 

Các con (ac, ôb)  thân mến. Hội Thánh chia vui và mở rộng 

lòng đón tiếp các con (ac, ôb), cùng với thân quyến bạn bè, trong 

ngày các con (ac, ôb) cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời, 

trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Xin Chúa nhậm lời các con (ac, ôb) trong ngày vui này, và ban 

ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con (ac, ôb), cho các con (ac, ôb) 

được như lòng mong ước, và thực hiện mọi điều các con (ac, ôb) 

khẩn cầu. 

Bỏ qua nghi thức thống hối 

Đoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc. 

Kinh Vinh Danh 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, 

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, 

Là Chúa Cha toàn năng. 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, 

là Con Đức Chúa Cha. 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; 

Chúa xóa tội trần gian,  

xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. 

Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,  

xin thương xót chúng con. 

Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, 

cùng Đức Chúa Thánh Thần  

trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 
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Lời Nguyện Nhập Lễ 

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn, và đoái thương 

bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập hầu lưu truyền nòi giống 

nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp, cũng được Chúa trợ giúp cho 

bền vững. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người, Chúa đã muốn có sự hợp 

nhất giữa người nam và người nữ, xin Chúa dùng sợi dây tình yêu 

mà liên kết các tôi tớ Chúa sắp được nên một với nhau nhờ giao ước 

hôn nhân, để những người Chúa cho sinh hoa trái trong tình yêu, 

cũng được Chúa cho trở nên nhân chứng của chính tình yêu ấy. 

Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hóa tìn nghĩa vợ 

chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu giữa 

Đức Ki-tô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây, là anh 

(ông) T. và chị (bà) T., biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu 

xa của bí tích hôn nhân họ sắp cưe hành. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã 

muốn cho cả hai nên một. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của anh 

(ông) T., và chị (bà) T. Xin cho họ được trọn tình vẹn nghĩa với 

nhau, và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người, để làm chứng 

cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin… 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài Đọc 1                 St 1, 26-28.31a 

Ngài tạo thành họ có nam có nữ 

Trích sách Sáng Thế. 
26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình 

ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, 

chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất.” 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,Thiên 

Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 

sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt 

đẹp! 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 

Hoặc là:                  St 2, 18-24 

Và hai người sẽ thành một xương một thịt 

Trích sách Sáng Thế. 
18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì 

không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức 

Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn 

đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi 

mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi 

súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm 

được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa 

cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp 

đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt  
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thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ 

con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con 

người. 23 Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, 

thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn 

ông ra.” 
24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và 

cả hai thành một xương một thịt. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp Ca                Tv 127(128) 

Đ.  Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. 

X. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, 

 ăn ở theo đường lối của Người. 

 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, 

 bạn quả là lắm phúc nhiều may.    
 

Đ.  Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. 
  

X. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà 

 khác nào cây nho đầy hoa trái; 

 và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, 

 xúm xít tại bàn ăn.      
 

Đ.  Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. 
  

X. Đó chính là phúc lộc  

 Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

 Xin Chúa từ Xi-on  

 xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 

 Ước chi trong suốt cả cuộc đời 

 bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh, 

 được sống lâu bên đàn con cháu.    

Đ.  Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. 
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Bài Đọc 2                Ep 5, 2a. 25-32 

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô 
2 Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình bác ái, như 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình 

làm hiến lễ. 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô 

yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 26 như vậy, 

Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, 

nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như 

yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 29 Quả vậy, có 

ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm 

sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội 

Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 31 Sách 

Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32 

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội 

Thánh. 

Đó là Lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia: Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Ngài 

là Đấng tạo thánh trời đất. Alleluia. 

Hoặc: 

Alleluia, Alleluia: Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy yêu 

thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 19, 3-6 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
3 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử 

Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý 

do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này 

sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có 

nữ”, 5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó 

với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy, họ 

không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 

Đó là Lời Chúa. 

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Hoặc là:                  Ga 15, 12-16 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn 

của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của 

người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn 

hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc 

chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì 

Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 

Đó là Lời Chúa. 

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm: 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. 
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Giảng: Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên 

giảng trong các ngày lễ khác nữa. 

C. CỬ HÀNH HÔN PHỐI 

Các con (ac, ôb) rất thân mến, các con (ac, ôb) đến nhà thờ để ý 

muốn kết hôn của các con (ac, ôb) được Chúa củng cố bằng một dấu 

ấn linh thánh, trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. 

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của 

các con (ac, ôb), và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, 

ôb) nên phong phú và vững mạnh, để các con (ac, ôb) mãi mãi 

chung thủy với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn 

nhân, như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy mà thánh hiến các 

con (ac, ôb). 

Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về 

ý định của các con (ac, ôb): 

Linh mục:  

Anh (ông) (…) và chị (bà) … các con (ac, ôb) đến đây để kết 

hôn với nhau, các con (ac, ôb) có bị ép buộc không? 

Từng người đáp: Thưa không. 

Linh mục: 

Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Linh mục:  

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu 

thương và tôn trọng nhau suốt đời không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn 

tuổi. 
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Linh mục:  

Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái 

Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh 

không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Linh mục: 

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb) đã quyết định thiết lập một giao 

ước hôn nhân thánh thiện, các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau và nói 

lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb) trước mặt Thiên Chúa và Hội 

Thánh. 

Hai người nắm tay phải của nhau, hoặc hai người quay mặt vào 

nhau, hai tay cùng nắm với nhau. 

Chú rể nói: 

ANH LÀ (…) NHẬN EM (…) LÀM VỢ CỦA ANH, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI EM, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG EM 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI ANH. 

Cô dâu nói: 

EM LÀ (…) NHẬN ANH (…) LÀM CHỒNG CỦA EM, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI ANH, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG ANH 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI EM. 
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Tiếp nhận sự ưng thuận 

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người: 

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con (ac, 

ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành 

của Ngài trên các con (ac, ôb). Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 

Hoặc: 

Thiên Chúa của Tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Tổ phụ 

Isaac, Thiên Chúa của Tổ phụ Giacob, đã kết hợp hai người nam nữ 

đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài 

chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận các con (ac, ôb) vừa tỏ 

bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 

Linh mục mời gọi những người hiện diện: 

Nào ta chúc tụng Chúa. 

Mọi người đáp:  

Tạ ơn Chúa. 

Làm phép và trao nhẫn 

Linh mục đọc: 

Xin Chúa ban phúc † lành cho những chiếc nhẫn này, mà các 

con (ac, ôb) sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung 

thủy. 

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn, và trao cho hai người để họ trao 

nhẫn cho nhau. 

Người chồng lấy nhẫn xỏ vào tay vợ và nói: 

EM (…), XIN EM NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA ANH. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 
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Người vợ lấy nhẫn xỏ vào tay chồng và nói: 

ANH (…), XIN ANH NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA EM. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 

Lời Nguyện Tín Hữu (Nếu có) 

Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và 

tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa 

mối tình của anh chị em chúng ta đây là (…) và (…), chúng ta hãy 

ký thác những anh chị em này cho Chúa: 

1. Xin cho hai tín hữu Chúa đây, là anh (…) và chị (…) vừa 

liên kết với nhau cách thánh thiện qua bí tích Hôn Phối, được khỏe 

mạnh và được cứu độ muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. Xin Chúa ban phúc lành cho giao ước của hai anh chị (ôb), 

như xưa Ngài đã sẵn sàng thánh hóa tiệc cưới tại Cana. Chúng ta 

cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

3. Xin Chúa ban cho hai anh chị (ôb) được hưởng tình yêu hoàn 

hảo và phong phú, được Chúa trợ giúp và được sống bình an, và trở 

nên chứng tá tốt lành cho danh xưng kitô hữu của mình. Chúng ta 

cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4. Xin cho dân Kitô mỗi ngày thêm mạnh sức, và cho tất cả 

những ai đang gặp gian nan khốn khó, được ơn trên phù giúp chở 

che. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

5. Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại ơn bí tích cho các cặp vợ 

chồng đang hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng cầu xin. 
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Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Chủ sự:  

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu, mà ban Thánh Thần tình yêu 

của Chúa xuống trên (các) đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý 

hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, 

không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn 

phúc lành. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao 

một chút và đọc: 

Lm:  

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh. 

Dâng rượu 

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, 

đang khi ấy đọc thầm: 

Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được 

tham dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân 

tính của chúng con.  
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Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc: 

Lm:  

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con. 

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát, thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một người 

giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời 

giáo dân cầu nguyện và nói: 

Lm:  

Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh 

chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Giáo dân thưa: 

Cđ: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
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Lời Nguyện Tiến Lễ 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con 

dâng, để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận 

tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan 

dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa 

đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho anh 

(ông) T. và chị (bà) T. vừa thành hôn theo luật Hội Thánh. Mối 

duyên này Chúa đã xe định, xin cũng an bài cho họ được trăm năm 

hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân thưa: Amen. 
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KINH TIỀN TỤNG II 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không 

thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong 

trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. 

Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách 

thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là: Cho 

muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được 

tái sinh để làm cho Hội Thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 

Nhờ Người, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, 

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Tất cả: 

Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

Chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hóa những của lễ này, 

Chắp tay:  

Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình † và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay:  

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng và lớn tiếng: 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 

Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó 

đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy. 

Rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 
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Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, 

cúi mình thờ lạy. Rồi chủ tế nói: 

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá, và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Chủ tế dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. 

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 
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Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo 

Hoàng (…), Đức Giám Mục (…) chúng con và toàn thể hàng giáo 

sĩ. 

Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc 

biệt ở chỗ này. 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến Anh (ông) … và Chị (bà) … mà 

Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn: nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị 

(ôb) được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình 

an. 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

Tôn Nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa; thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ; các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa, 

(Chắp tay) 

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chủ tế:  

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô:  

Amen. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa,  Chúa thật  là  Đấng  Thánh, và muôn vật Chúa đã 

tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ  Đức Giê-su Ki-tô, Con 

Chúa, Chúa chúng  con,  do  quyền  năng  tác  động  của  Chúa 

Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không 

ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa 

một hiến lễ tinh tuyền. 

Đặt tay trên lễ vật 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con  

dâng  tiến Chúa đây, để trở nên Mình và † Máu Đức Giê-su Ki-tô, 

Con Chúa, Chúa chúng con, thừa  lệnh Người chúng con cử hành 

mầu nhiệm này. 

Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa,  

dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi  mình  thờ lạy. 

Cùng  một  thể  thức ấy,  sau  bữa ăn  tối,  Người cầm lấy chén, 

tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ mà nói:  

TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình  thờ lạy 

Rồi xướng: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn thưa: 

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 

Chủ tế giang tay đọc 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh  ơn  cứu  độ,  

sự  sống  lại  và  lên  trời  vinh  hiển của Con Chúa, đồng thời mong 

đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và 

thánh thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh  dâng  lên  

Chúa,  và  khi  Chúa  nhận  đây chính  là  của  lễ  mà  Chúa  muốn  

hiến  tế  để  nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi 

Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, 

thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con  trở  nên  của  

lễ  muôn  đời  dâng  tiến  Chúa,  để chúng  con  được  thừa  hưởng  

gia  nghiệp  cùng  với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức 

Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa; Thánh Giuse, Bạn trăm 

năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển 

vinh, cùng với thánh T... (tên thánh kính, hay bổn mạng).  

Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn 

chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. 

Lạy  Chúa,  chúng  con  nguyện  xin  của  lễ  hoà giải này đem 

lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường  lữ  thứ  trần  gian  được  vững  mạnh  trong 

đức  tin  và  đức  mến  cùng  với  tôi  tớ  Chúa  là  Đức Giáo Hoàng 

(…), Đức Giám Mục (…) chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, 

giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. Xin Cha thương nhậm lời 

cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ họp trước Tôn Nhan Cha đây. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúng con nài xin Cha làm cho Anh (ông) … và Chị (bà) … 

được vững mạnh trong ơn sủng của bí tích hôn phối. Nhờ Cha đưa 

dẫn, anh chị (ôb) luôn giữ được giao ước anh chị (ôb) đã ký kết 

trước tôn nhan Cha đây. 

Xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về 

với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và 

mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng  

quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi  thế.  

Xin thương  nhận  hết  thảy  vào  Nước  Cha,  nơi  chúng con  hy 

vọng  sẽ  tới  để  cùng nhau  tận  hưởng  vinh quang Cha muôn đời.  

(chắp  tay)  

nhờ  Đức  Ki-tô, Chúa  chúng  con, nhờ Người, Cha rộng ban 

mọi ơn lành cho thế gian. 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô: Amen. 

F. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 
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Sau kinh Lạy Cha, bỏ qua kinh “Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi 

mọi sự dữ … 

Đôi tân hôn lên trước bàn thờ, hoặc tùy nghi quỳ tại chỗ. Linh mục 

chắp tay mời những người hiện hiện cầu nguyện. 

G. LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN 

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin 

Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa 

kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết 

bằng giao ước thánh, được hòa thuận thương yêu nhau. 

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. 

Rồi linh mục dang tay trên đôi tân hôn và đọc tiếp: 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật 

từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như 

tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho 

người nam, một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn 

là hai, mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được 

phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả, mà thánh hiến sự 

phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí 

tích của Đức Kitô và Hội Thánh. 

Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và 

Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng 

phúc lành, là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội 

nguyên tổ, lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. 

Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau 

làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành 

của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, 

để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa 

mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. 
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Xin cho nữ tì Chúa là (…) được ơn biết sống yêu thương thuận 

hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh 

Kinh. 

Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận 

nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính 

trọng nàng cách xứng đáng, và luôn yêu thương nàng bằng chính 

tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. 

Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ 

Chúa đây, được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của 

Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời 

sống vẹn toàn; để khi được sức mạnh Tin Mừng củng cố, họ sẽ nên 

nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. 

(Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được 

nhìn thấy con cái cháu chắt).  

Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước 

trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói: 

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con mà chúng con sắp lãnh nhận, đem lại cho chúng con sự sống 

muôn đời. 
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Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an 

cho chúng con. 

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên 

Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”. 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý 

Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để 

ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa 

đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân 

giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 

Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng 

Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 
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Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 

- Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa: 

- Amen. 

Và cho rước lễ. 

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm 

như vậy. 

Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy. 

Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. 

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ 

Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình cho Hội 

Thánh, để Hội Thánh trở nên hiền thê thánh thiện và tinh tuyền cho 

Người. 
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Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái 

thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, 

để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện 

(và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén) cũng được 

Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con 

cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị (ông bà) T. và T. kết 

duyên với nhau, và đã dùng bí tích hôn nhân mà thánh hóa mối tình 

của họ. (Chúa lại còn cho họ đồng bàn, cùng ăn một bánh, cùng 

chung một chén). Giờ đây, vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân 

sủng, để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúng con 

cầu xin… 

Giáo dân: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

H. NGHI THỨC KẾT LỄ 

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Linh mục: 

Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu, gìn giữ các con (ac, ôb) hòa 

thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con 

(ac, ôb) và mãi mãi lưu lại trong nhà các con (ac, ôb).  

CĐ: Amen. 

Xin cho các con (ac, ôb) được hưởng phúc lành nơi con cái, 

được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. 

CĐ: Amen. 

Xin cho các con (ac, ôb) nên nhân chứng tình yêu của Thiên 

Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo, nhìn thấy các 

con (ac, ôb) nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con (ac, 

ôb) vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. 

CĐ: Amen. 

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng: 

Chủ tế ban phép lành: 

Và xin Thiên Chúa toàn năng 

là Cha, và Con † và Thánh Thần  

ban phúc lành cho tất cả anh chị em. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

CĐ: Tạ ơn Chúa. 

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ 

chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh. 

Cử hành nghi lễ xong, chủ sự, các người làm chứng và đôi hôn phối ký 

vào sổ Hôn phối. Có thể ký trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, 

nhưng không được ký trên bàn thờ. 
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MẪU 2 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Ca Nhập Lễ 

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến 

đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ. 

Từ sớm mai xin cho con no thỏa tình thương của Chúa, để suốt 

đời được vui sướng hân hoan. Xin Chúa tỏa ánh huy hoàng của 

Chúa trên chúng con, và trên mọi việc tay chúng con làm. 

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa 

làm dấu thánh giá vừa đọc: 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Giáo dân thưa: Amen 

Lời Chào 

Linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện 

diện như sau: 

Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui 

mừng sum họp trong nhà Chúa, xung quang Anh (…) và Chị (…) 

trong ngày họ quyết định lập gia đình. 

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta 

hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè, và lời cầu nguyện đượm tình 

huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe Lời Chúa nói với 

chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, 

khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón 

nhận, ban phúc lành, và lám cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với 

nhau đây được mãi mãi nên một. 

Hoặc là: 

Các con (ac, ôb)  thân mến. Hội Thánh chia vui và mở rộng 

lòng đón tiếp các con (ac, ôb), cùng với thân quyến bạn bè, trong 

ngày các con (ac, ôb) cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời, 

trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. 
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Xin Chúa nhậm lời các con (ac, ôb) trong ngày vui này, và ban 

ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con (ac, ôb), cho các con (ac, ôb) 

được như lòng mong ước, và thực hiện mọi điều các con (ac, ôb) 

khẩn cầu. 

Bỏ qua nghi thức thống hối 

Đoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc. 

Kinh Vinh Danh 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, 

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, 

Là Chúa Cha toàn năng. 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, 

là Con Đức Chúa Cha. 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; 

Chúa xóa tội trần gian,  

xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. 

Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,  

xin thương xót chúng con. 

Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, 

cùng Đức Chúa Thánh Thần  

trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 
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Lời Nguyện Nhập Lễ 

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện, và đoái 

thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là Anh (ông) … và 

Chị (bà) …, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ 

được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự 

phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước 

mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa 

cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức 

qua đức tin. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, ngày hôm nay, hai anh chị (ông bà) T. và T. đến 

trước bàn thờ Chúa làm lễ thành hôn. Xin Chúa thương nhận lời 

chúng con khẩn nguyện, mà tuôn đổ ơn phúc dồi dào giúp anh chị 

(ông bà) yêu thương nhau cho trọn tình vẹn nghĩa. Chúng con cầu 

xin… 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
 

Bài Đọc 1             Cn 31,10-13. 19-20. 30-31 

Nàng hăng hái ra tay làm việc 

Trích sách Châm Ngôn. 
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang ? 

 Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, 

 chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc 

 chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, 

 rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, 

 và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ 

 và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. 

 Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

 mới đáng cho người đời ca tụng. 
31 Hãy để cho nàng hưởng  

 những thành quả tay nàng làm ra. 

 Ước chi nơi cổng thành  

 nàng luôn được tán dương ca tụng 

 do những việc nàng làm. 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 
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Hoặc là:                   Tb 8, 4b-8 

Xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già 

Trích sách Tôbia 
8.4b Bấy giờ Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: 

“Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để 

Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta!” 5 Cô đứng lên, 

rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tô-

bi-a bắt đầu như sau: “Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.Xin 

chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn 

đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng 

Chúa đến muôn thuở muôn đời! 6 Chính Chúa đã dựng nên ông A-

đam, dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ là bà E-và, vợ 

ông. Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã 

nói: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một 

người trợ thủ giống như nó. 7 Giờ đây, không phải vì lòng dục, mà 

con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin Chúa đoái 

thương con và em con, cho chúng con được chung sống bên nhau 

đến tuổi già.” 8 Rồi họ đồng thanh nói: “A-men! A-men!”   

Đó là Lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đáp Ca                    Tv 33(34) 

Đ.  Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. 

X.  Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, 

 câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 

  Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa 

 xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.  

 Đ.  Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. 

X. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, 

 ta đồng thanh tán tụng danh Người. 

  Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, 

 giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.  

Đ.  Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. 

X. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, 

 không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 

  Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, 

 cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.    

 Đ.  Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. 

X. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh 

 để giải thoát những ai kính sợ Người. 

  Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: 

 hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!   

Đ.  Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. 
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Bài Đọc 2           Rm 12, 1-2. 9-18 

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma 
1 Anh em thân mến, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi 

khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, 

thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để 

anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, 

nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, 

hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng 

Chúa, cái gì hoàn hảo. 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 

ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình 

huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ 

nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng vì có 

niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm 

cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 
14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành 

chứ đừng nguyền rủa: 15 vui với người vui, khóc với người khóc. 16 

Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham 

thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, 17 

đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là 

tốt. 18 Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà 

thuận với mọi người. 

Đó là Lời Chúa. 

Alleluia:  

Alleluia, Alleluia: Người nào yêu thương thì đã được sinh ra 

bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Alleluia. 

Hoặc: 

Alleluia, Alleluia: Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy yêu 

thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 22, 35-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
35 Khi ấy có một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su 

để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn 

nào là điều răn trọng nhất?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu 

mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết 

trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ 

nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải 

yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các 

sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

Hoặc là:                  Ga 2, 1-11 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới 

có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được 

mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với 

Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó 

can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói 

với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục 

người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một 

trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước 

vào chum đi! “ Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: 

“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho 

ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà 

không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và 

khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ  
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rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu 

tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào Người. 

Đó là Lời Chúa. 

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm: 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. 

Giảng:  

Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng 

trong các ngày lễ khác nữa. 
 

C. CỬ HÀNH HÔN PHỐI 

Các con (ac, ôb) rất thân mến, các con (ac, ôb) đến nhà thờ để ý 

muốn kết hôn của các con (ac, ôb) được Chúa củng cố bằng một dấu 

ấn linh thánh, trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. 

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của 

các con (ac, ôb), và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, 

ôb) nên phong phú và vững mạnh, để các con (ac, ôb) mãi mãi 

chung thủy với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn 

nhân, như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy mà thánh hiến các 

con (ac, ôb). 

Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về 

ý định của các con (ac, ôb): 

Linh mục:  

Anh (ông) (…) và chị (bà) … các con (ac, ôb) đến đây để kết 

hôn với nhau, các con (ac, ôb) có bị ép buộc không? 

Từng người đáp: Thưa không. 

Linh mục: 

Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không? 

Từng người đáp: Thưa có. 
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Linh mục:  

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu 

thương và tôn trọng nhau suốt đời không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn 

tuổi. 

Linh mục: Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và đón nhận 

con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội 

Thánh không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Linh mục: 

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb) đã quyết định thiết lập một giao 

ước hôn nhân thánh thiện, các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau và nói 

lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb) trước mặt Thiên Chúa và Hội 

Thánh. 

Hai người nắm tay phải của nhau, hoặc hai người quay mặt vào 

nhau, hai tay cùng nắm với nhau. 

Chú rể nói: 

ANH LÀ (…) NHẬN EM (…) LÀM VỢ CỦA ANH, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI EM, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG EM 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI ANH. 

Cô dâu nói: 

EM LÀ (…) NHẬN ANH (…) LÀM CHỒNG CỦA EM, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI ANH, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG ANH 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI EM. 
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Tiếp nhận sự ưng thuận 

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người: 

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con (ac, 

ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành 

của Ngài trên các con (ac, ôb). Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 

Hoặc: 

Thiên Chúa của Tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Tổ phụ 

Isaac, Thiên Chúa của Tổ phụ Giacob, đã kết hợp hai người nam nữ 

đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài 

chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận các con (ac, ôb) vừa tỏ 

bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 

Linh mục mời gọi những người hiện diện: 

Nào ta chúc tụng Chúa. 

Mọi người đáp:  

Tạ ơn Chúa. 

Làm phép và trao nhẫn 

Linh mục đọc: 

Xin Chúa ban phúc † lành cho những chiếc nhẫn này, mà các 

con (ac, ôb) sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung 

thủy. 

Hoặc là: 

Lạy Chúa, xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn mà chúng 

con làm † phép nhân danh Chúa đây, để những người đeo nhẫn này 

khi trọn tình chung thủy với nhau, sẽ được lưu lại trong bình an và 

thánh ý Chúa, cũng như luôn sống trong tình yêu thương nhau. Nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn, và trao cho hai người để họ trao 

nhẫn cho nhau. 

Người chồng lấy nhẫn xỏ vào tay vợ và nói: 

EM (…), XIN EM NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA ANH. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 

Người vợ lấy nhẫn xỏ vào tay chồng và nói: 

ANH (…), XIN ANH NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA EM. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 

Lời Nguyện Tín Hữu (Nếu có) 

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho (các) 

gia đình mới này, để vợ chồng mỗi ngày thương yêu nhau hơn, đồng 

thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình trên 

thế giới: 

1. Cầu cho những người vừa kết hôn đang hiện diện nơi đây, và 

cho gia đình họ được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. Cầu cho thân quyến và bạn bè của đôi tân hôn, cũng như 

taatx cả những người đã giúp đỡ họ. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

3. Cầu cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, và cho tất 

cả những người Chúa gọi theo bậc sống khác. Chúng ta cùng cầu 

xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4. Cầu cho mọi gia đình trên thế giới, và cho nền hòa bình giữa 

các dân tộc được bền vững. Chúng ta cùng cầu xin. 
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Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

5. Cầu cho mọi thành phần trong gia đình của chúng ta đã qua 

đời, và mọi người đã lìa cõi thế. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

6. Cầu cho Giáo Hội là dân thánh của Chúa, và cho sự hợp nhất 

mọi kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện giữa chúng con 

khi Anh (ông) … và Chị (bà) … giao kết hợp nhất với nhau. Xin 

Chúa nhậm lời chúng con khẩn cầu, mà ban tràn đầy Thánh Thần 

Chúa xuống trên chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

CĐ: Amen. 

D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao 

một chút và đọc: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh. 

Dâng rượu 

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, 

đang khi ấy đọc thầm: 
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Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham 

dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của 

chúng con.  

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con. 

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát, thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một người 

giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời 

giáo dân cầu nguyện và nói: 

Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh 

chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Giáo dân thưa: 

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
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Lời Nguyện Tiến Lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt 

nhân từ nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các tôi tớ Chúa đã 

được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các 

mầu nhiệm này, họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến 

Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Hoặc là: 

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan 

dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa 

đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Hoặc là: 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận những của lễ chúng con vui 

mừng dâng tiến. Chúa đã dùng bí tích hôn nhân, liên kết anh (ông) 

T. và chị (bà) T. nên một, xin cũng lấy tình phụ tử mà âu yếm giữ 

gìn. Chúng con cầu xin… 

Giáo dân thưa: Amen. 
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KINH TIỀN TỤNG II 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để 

dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người, 

sẽ được chung phần thần tính với Người, và đồng thừa tự vinh 

quang của Người trên trời. 

Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức 

Kitô, vì lòng từ ái vô biên, đang quảng đại ban ơn sủng, để điều mà 

bí tích đang thực hiện, sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ 

diệu của tình yêu Chúa. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng 

con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: 

Tất cả:  

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời 

đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc 

tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng 

trời. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 

Chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hóa những của lễ này, 

Chắp tay:  

Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình † và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay:  

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng và lớn tiếng: 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 

Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó 

đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy. 

Rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 
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Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, 

cúi mình thờ lạy. Rồi chủ tế nói: 

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá, và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 

Chủ tế dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. 

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 
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Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo 

Hoàng (…), Đức Giám Mục (…) chúng con và toàn thể hàng giáo 

sĩ. 

Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc 

biệt ở chỗ này. 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến Anh (ông) … và Chị (bà) … mà 

Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn: nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị 

(ôb) được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình 

an. 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

Tôn Nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa; thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ; các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa, 

(Chắp tay) 

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chủ tế:  

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô:  

Amen. 
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KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa,  Chúa thật  là  Đấng  Thánh, và muôn vật Chúa đã 

tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ  Đức Giê-su Ki-tô, Con 

Chúa, Chúa chúng  con,  do  quyền  năng  tác  động  của  Chúa 

Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không 

ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa 

một hiến lễ tinh tuyền. 

Đặt tay trên lễ vật 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con  

dâng  tiến Chúa đây, để trở nên Mình và † Máu Đức Giê-su Ki-tô, 

Con Chúa, Chúa chúng con, thừa  lệnh Người chúng con cử hành 

mầu nhiệm này. 

Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa,  

dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi  mình  thờ lạy. 

Cùng  một  thể  thức ấy,  sau  bữa ăn  tối,  Người cầm lấy chén, 

tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ mà nói:  

TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 
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Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình  thờ lạy 

Rồi xướng: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn thưa: 

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 

Chủ tế giang tay đọc 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh  ơn  cứu  độ,  

sự  sống  lại  và  lên  trời  vinh  hiển của Con Chúa, đồng thời mong 

đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và 

thánh thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh  dâng  lên  

Chúa,  và  khi  Chúa  nhận  đây chính  là  của  lễ  mà  Chúa  muốn  

hiến  tế  để  nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi 

Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, 

thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con  trở  nên  của  

lễ  muôn  đời  dâng  tiến  Chúa,  để chúng  con  được  thừa  hưởng  

gia  nghiệp  cùng  với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức 

Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa; Thánh Giuse, Bạn trăm 

năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển 

vinh, cùng với thánh T... (tên thánh kính, hay bổn mạng).  

Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn 

chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. 

Lạy  Chúa,  chúng  con  nguyện  xin  của  lễ  hoà giải này đem 

lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường  lữ  thứ  trần  gian  được  vững  mạnh  trong 

đức  tin  và  đức  mến  cùng  với  tôi  tớ  Chúa  là  Đức Giáo Hoàng 

(…), Đức Giám Mục (…) chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, 

giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. Xin Cha thương nhậm lời 

cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ họp trước Tôn Nhan Cha đây. 
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Chúng con nài xin Cha làm cho Anh (ông) … và Chị (bà) … 

được vững mạnh trong ơn sủng của bí tích hôn phối. Nhờ Cha đưa 

dẫn, anh chị (ôb) luôn giữ được giao ước anh chị (ôb) đã ký kết 

trước tôn nhan Cha đây. 

Xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về 

với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và 

mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng  

quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi  thế.  

Xin thương  nhận  hết  thảy  vào  Nước  Cha,  nơi  chúng con  hy 

vọng  sẽ  tới  để  cùng nhau  tận  hưởng  vinh quang Cha muôn đời.  

(chắp  tay)  

nhờ  Đức  Ki-tô, Chúa  chúng  con, nhờ Người, Cha rộng ban 

mọi ơn lành cho thế gian. 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô: Amen. 
 

F. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 
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Sau kinh Lạy Cha, bỏ qua kinh “Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi 

mọi sự dữ … 

Đôi tân hôn lên trước bàn thờ, hoặc tùy nghi quỳ tại chỗ. Linh mục 

chắp tay mời những người hiện hiện cầu nguyện. 

G. LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN 

Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho (những) đôi vợ chồng vừa 

bước vào đời hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa (để tham dự 

tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) luôn được kết hợp trong tình 

yêu thương nhau. 

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. 

Rồi linh mục dang tay trên đôi tân hôn và đọc tiếp: 

Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người  giống hình ảnh 

Cha, cho họ có nam có nữ; để người nam và người nữ, khi đã được 

liên kết hợp nhất với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn, thì biết chu toàn 

trách nhiệm của mình nơi trần gian. 

Lạy Chúa, để mạc khải chương trình yêu thương của Chúa, 

Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng, mà diễ tả giao ước 

Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích 

được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Chúa Kitô và 

Hội Thánh được bày tỏ trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. 

Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ 

Chúa đây là (…) và (…) và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh 

của Thánh Thần. 

Lạy Chúa, xin cho anh chị (ôb) biết trao đổi cho nhau những ân 

ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị (ôb) cùng nhau sống bí 

tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của 

Chúa, anh chị (ôb) trở nên ý hợp tâm đầu. 

(Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị (ôb) biết làm việc để nuôi 

sống gia đình anh chị (ôb) gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh 

thần Phúc Âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của  
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Chúa trên trời). 

Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tì Chúa 

đây là (…), để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ (và làm mẹ), nàng biết 

dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng 

lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. 

Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời, mà chăm sóc tôi tớ 

Chúa đây là (…), để anh (ông) biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm 

vụ người chồng chung thủy (và người cha cần mẫn). 

Lạy Cha chí thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha, 

đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha, ngày kia được hân hoan dự 

tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói: 

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con mà chúng con sắp lãnh nhận, đem lại cho chúng con sự sống 

muôn đời. 
Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an 

cho chúng con. 
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Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên 

Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”. 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý 

Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để 

ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa 

đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân 

giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 

Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng 

Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 

- Mình Thánh Chúa Kitô. 
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Người rước lễ thưa: 

- Amen. 

Và cho rước lễ. 

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm 

như vậy. 

Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy. 

Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. 

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ 

Chúa nói: Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy 

yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin 

Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, 

luôn biết gắn bó với Chúa, và rao truyền danh Chúa cho mọi người. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Giáo dân: Amen. 
 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

H. NGHI THỨC KẾT LỄ 
 

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Linh mục: 

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho các con (ac, ôb) được 

hưởng niềm vui của Ngài, và ban phúc lành cho các con (ac, ôb) nơi 

con cái. 

CĐ: Amen. 

Xin Con Một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con (ac, ôb) 

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. 

CĐ: Amen. 

Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của 

Ngài vào lòng các con (ac, ôb). 

CĐ: Amen. 

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng: 

Chủ tế ban phép lành: 

Và xin Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha, và Con † và Thánh Thần, 

ban phúc lành cho tất cả anh chị em. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

CĐ: Tạ ơn Chúa. 

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ 

chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh. 

Cử hành nghi lễ xong, chủ sự, các người làm chứng và đôi hôn phối ký 

vào sổ Hôn phối. Có thể ký trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, 

nhưng không được ký trên bàn thờ. 
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MẪU 3 

A. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

Ca Nhập Lễ 

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến 

đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ. 

Lạy Chúa, hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và ca ngợi danh 

Chúa đến muôn đời, vì Chúa hiền dịu với hết mọi người, và nhân ái 

với muôn loài Ngài tác tạo nên. 

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa 

làm dấu thánh giá vừa đọc: 

Lm: Nhân danh Cha, và Con † và Thánh Thần. 

Giáo dân thưa: Amen. 

Lời Chào 

Linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện 

diện như sau: 

Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui 

mừng sum họp trong nhà Chúa, xung quang Anh (…) và Chị (…) 

trong ngày họ quyết định lập gia đình. 

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta 

hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè, và lời cầu nguyện đượm tình 

huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe Lời Chúa nói với 

chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, 

khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón 

nhận, ban phúc lành, và lám cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với 

nhau đây được mãi mãi nên một. 
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Hoặc là: 

Các con (ac, ôb)  thân mến. Hội Thánh chia vui và mở rộng 

lòng đón tiếp các con (ac, ôb), cùng với thân quyến bạn bè, trong 

ngày các con (ac, ôb) cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời, 

trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Xin Chúa nhậm lời các con (ac, ôb) trong ngày vui này, và ban 

ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con (ac, ôb), cho các con (ac, ôb) 

được như lòng mong ước, và thực hiện mọi điều các con (ac, ôb) 

khẩn cầu. 

Bỏ qua nghi thức thống hối 

Đoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc. 

Kinh Vinh Danh 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, 

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, 

Là Chúa Cha toàn năng. 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, 

là Con Đức Chúa Cha. 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; 

Chúa xóa tội trần gian,  

xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. 

Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,  

xin thương xót chúng con. 

Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, 

cùng Đức Chúa Thánh Thần  

trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 
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Lời Nguyện Đầu Lễ 

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho các tôi 

tớ Chúa đây khi được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối, được 

lớn lên trong đức tin mà họ tuyên xưng, và làm cho Hội Thánh được 

thêm nhiều con cái trung thành. Chúng con cầu xin … 

Hoặc: 

Lạy Chúa, vào lúc khởi đầu nhân loại trên đà tăng trưởng, Chúa 

ban phúc cho dòng dõi đã gia tăng. Xin Chúa thương nhận lời chúng 

con khẩn cầu, mà tuôn đổ muôn vàn phúc lành xuống trên các tôi tớ 

Chúa đây là Anh (ông) … và Chị (bà) …, để trong cuộc sống vợ 

chồng, họ được liên kết với nhau bằng cùng một tình yêu, bằng 

cùng một ý hướng và bằng sự thánh thiện của nhau. Chúng con cầu 

xin … 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, hôm nay anh (ông) T. và 

chị (bà) T. tới đây, để kết hợp với nhau nhờ bí tích hôn phối. Xin 

cho họ ngày thêm vững mạnh trong đức tin mà họ tuyên cưng, và 

cho con cái họ sinh ra sau này, cũng trở nên những người tín hữu, 

để Hội Thánh được thêm phong phú. Chúng con cầu xin… 

Giáo dân thưa: Amen. 
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B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài Đọc 1            Dc 2, 8-10. 14. 16a; 8,6-7a 

Tình yêu mạnh như thần chết 

Trích sách Diễm Ca. 
2.8 Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, 

nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. 9 Người yêu của tôi chẳng 

khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau 

bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song. 
10 Người yêu của tôi lên tiếng bảo: “Dậy đi em, bạn tình của 

anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! 14 Bồ câu của anh ơi, em ẩn 

trong hốc đá, trong vách núi cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, 

cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.” 
16 Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. 

Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ. 
 8.6 Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên 

cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ 

dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần 

thiêng. 7 Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa. 
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Hoặc là:                Hc 26, 1-4. 16-21 

Giống như mặt trời mọc, 

vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà nàng. 

Trích sách Huấn Ca. 

    Phúc thay ai cưới được vợ hiền, 

 tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. 

     Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, 

 được an vui suốt cả cuộc đời. 

     Vợ hiền là số tốt phận may 

 dành cho những người kính sợ Đức Chúa: 

    Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, 

 lúc nào nét mặt cũng tươi cười. 

  Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp 

 đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. 

  Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, 

  vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. 

  Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, 

  không chi sánh bằng người có giáo dục. 

  Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời; 

  không chi quý giá bằng người tiết hạnh. 

  Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp 

  đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 
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Đáp Ca               Tv 144 (145) 

Đ.  Chúa hiền dịu với hết mọi người. 

X.   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 

 Người chậm giận và giàu tình thương. 

     Chúa nhân ái đối với mọi người, 

 tỏ lòng nhân hậu  

 với muôn loài Chúa đã dựng nên.   

Đ.  Chúa hiền dịu với hết mọi người. 

X. Lạy Chúa,  

 muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, 

 kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, 

  Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, 

 và chính Ngài đúng bữa cho ăn.   

Đ.  Chúa hiền dịu với hết mọi người. 

X. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, 

 đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 

  Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, 

 mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.  

Đ.  Chúa hiền dịu với hết mọi người. 
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Bài Đọc 2                 Cl 3, 12-17 

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Anh em thân mến, anh em là những người được Thiên Chúa 

tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng 

thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy 

chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều 

gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh 

em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức 

tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 

Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì 

trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn 

bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 16 Ước chi lời Đức 

Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ 

khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh 

em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh 

vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh em có 

làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ 

Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

Đó là Lời Chúa. 
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Hoặc là:                   Ep 5, 2a. 21-33 

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô. 
2a Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình bác ái, như 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình 

làm hiến lễ. 
21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. 22 

Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, 23 vì chồng 

là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính 

Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 24 Và như 

Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục 

chồng trong mọi sự như vậy. 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô 

yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 26 như vậy, 

Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, 

nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như 

yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 
29 Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta 

nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi 

nấng và chăm sóc Hội Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân 

thể của Người. 31 Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người 

đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành 

một xương một thịt. 32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói 

về Đức Ki-tô và Hội Thánh. 33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu 

vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. 

Đó là Lời Chúa. 
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Alleluia:  

Alleluia, Alleluia: Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên 

Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài nơi chúng ta nên trọn 

hảo. Alleluia. 

Hoặc: 

Alleluia, Alleluia: Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, 

và Thiên Chúa ở trong người ấy. Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 22, 35-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
35 Khi ấy có một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su 

để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn 

nào là điều răn trọng nhất?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu 

mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết 

trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ 

nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải 

yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các 

sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” 

Đó là Lời Chúa. 

Mọi người tung hô: 

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
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Hoặc là:              Ga 15, 9-12 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em”. 

Đó là Lời Chúa. 

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm: 

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. 

Giảng: Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên 

giảng trong các ngày lễ khác nữa. 
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C. CỬ HÀNH HÔN PHỐI 

Các con (ac, ôb) rất thân mến, các con (ac, ôb) đến nhà thờ để ý 

muốn kết hôn của các con (ac, ôb) được Chúa củng cố bằng một dấu 

ấn linh thánh, trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. 

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của 

các con (ac, ôb), và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, 

ôb) nên phong phú và vững mạnh, để các con (ac, ôb) mãi mãi 

chung thủy với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn 

nhân, như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy mà thánh hiến các 

con (ac, ôb). 

Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về 

ý định của các con (ac, ôb): 

Linh mục:  

Anh (ông) (…) và chị (bà) … các con (ac, ôb) đến đây để kết 

hôn với nhau, các con (ac, ôb) có bị ép buộc không? 

Từng người đáp: Thưa không. 

Linh mục: 

Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Linh mục:  

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu 

thương và tôn trọng nhau suốt đời không? 

Từng người đáp: Thưa có. 

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn 

tuổi. 

Linh mục:  

Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái 

Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh 

không? 
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Từng người đáp: Thưa có. 

Linh mục: 

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb) đã quyết định thiết lập một giao 

ước hôn nhân thánh thiện, các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau và nói 

lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb) trước mặt Thiên Chúa và Hội 

Thánh. 

Hai người nắm tay phải của nhau, hoặc hai người quay mặt vào 

nhau, hai tay cùng nắm với nhau. 

Chú rể nói: 

ANH LÀ (…) NHẬN EM (…) LÀM VỢ CỦA ANH, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI EM, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG EM 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI ANH. 

Cô dâu nói: 

EM LÀ (…) NHẬN ANH (…) LÀM CHỒNG CỦA EM, 

VÀ HỨA GIỮ LÒNG CHUNG THỦY VỚI ANH, 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, 

KHI MẠNH KHỎE CŨNG NHƯ LÚC ĐAU YẾU, 

ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG ANH 

MỌI NGÀY SUỐT ĐỜI EM. 

Tiếp nhận sự ưng thuận 

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người: 

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con (ac, 

ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành 

của Ngài trên các con (ac, ôb). Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 
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Hoặc: 

Thiên Chúa của Tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Tổ phụ 

Isaac, Thiên Chúa của Tổ phụ Giacob, đã kết hợp hai người nam nữ 

đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài 

chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận các con (ac, ôb) vừa tỏ 

bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người 

không được phân ly. 

Linh mục mời gọi những người hiện diện: 

Nào ta chúc tụng Chúa. 

Mọi người đáp:  

Tạ ơn Chúa. 

Làm phép và trao nhẫn 

Linh mục đọc: 

Lạy Chúa, xin ban phúc lành và thánh † hóa các tôi tớ Chúa 

trong tình yêu của họ, xin cho những chiếc nhẫn mà họ coi là dấu 

chỉ của lòng chung thủy, cũng nhắc nhở họ về lòng yêu thương 

nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

Hoặc là: 

Lạy Chúa, xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn mà chúng 

con làm † phép nhân danh Chúa đây, để những người đeo nhẫn này 

khi trọn tình chung thủy với nhau, sẽ được lưu lại trong bình an và 

thánh ý Chúa, cũng như luôn sống trong tình yêu thương nhau. Nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn, và trao cho hai người để họ trao 

nhẫn cho nhau. 

Người chồng lấy nhẫn xỏ vào tay vợ và nói: 

EM (…), XIN EM NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA ANH. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 
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Người vợ lấy nhẫn xỏ vào tay chồng và nói: 

ANH (…), XIN ANH NHẬN CHIẾC NHẪN NÀY, 

LÀM DẤU CHỈ TÌNH YÊU  

VÀ LÒNG CHUNG THỦY CỦA EM. 

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 

Lời Nguyện Tín Hữu (Nếu có) 

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho (các) 

gia đình mới này, để vợ chồng mỗi ngày thương yêu nhau hơn, đồng 

thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình trên 

thế giới: 

1. Cầu cho những người vừa kết hôn đang hiện diện nơi đây, và 

cho gia đình họ được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. Cầu cho thân quyến và bạn bè của đôi tân hôn, cũng như 

taatx cả những người đã giúp đỡ họ. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

3. Cầu cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, và cho tất 

cả những người Chúa gọi theo bậc sống khác. Chúng ta cùng cầu 

xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4. Cầu cho mọi gia đình trên thế giới, và cho nền hòa bình giữa 

các dân tộc được bền vững. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

5. Cầu cho mọi thành phần trong gia đình của chúng ta đã qua 

đời, và mọi người đã lìa cõi thế. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

6. Cầu cho Giáo Hội là dân thánh của Chúa, và cho sự hợp nhất 

mọi kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin. 

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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Chủ sự:  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện giữa chúng con khi Anh 

(ông) … và Chị (bà) … giao kết hợp nhất với nhau. Xin Chúa nhậm 

lời chúng con khẩn cầu, mà ban tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống 

trên chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

CĐ: Amen. 

D. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Dâng bánh 

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao 

một chút và đọc: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho 

chúng con. 

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh. 

Dâng rượu 

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, 

đang khi ấy đọc thầm: 

Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham 

dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của 

chúng con.  
Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho 

chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con 

người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên của uống thiêng liêng 

cho chúng con. 
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Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không 

hát, thì linh mục đọc lớn tiếng. 

Cuối cùng giáo dân tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc 

thầm: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết 

lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng 

trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. 

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một người 

giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân. 

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm: 

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài 

thanh tẩy. 

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời 

giáo dân cầu nguyện và nói: 

Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh 

chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. 

Giáo dân thưa: 

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 

Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 

Lời Nguyện Tiến Lễ 

Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt 

nhân từ nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các tôi tớ Chúa đã 

được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các 

mầu nhiệm này, họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến 

Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
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Hoặc là: 

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan 

dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa 

đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. 

Giáo dân thưa: Amen. 
 

KINH TIỀN TỤNG II 
 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thật là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của 

lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình 

ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam 

và người nữ. 

Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không 

ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu, để được Chúa cho thông phần 

tình yêu vĩnh cửu của Chúa. 

Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành 

dấu chỉ tình yêu của Chúa, sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại, nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Nhờ Người, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, 

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: 
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Tất cả: 

Thánh! Thánh! Thánh! 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II 
Chủ tế dang tay đọc: 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh 

thiện. 

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc: 

Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa 

thánh hóa những của lễ này, 

Chắp tay:  

Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc: 

để trở nên cho chúng con, Mình † và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con. 

Chắp tay:  

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ 

ràng và lớn tiếng: 

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 

Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà 

nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
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Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó 

đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy. 

Rồi đọc tiếp: 

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp: 

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: 

Hơi cúi mình 

TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, 

cúi mình thờ lạy. Rồi chủ tế nói: 

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Giáo dân tung hô: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan 

truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 

Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá, và sự phục sinh 

của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
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Chủ tế dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, 

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn 

Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận 

trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. 

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần 

Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh 

Thần. 

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 

cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo 

Hoàng (…), Đức Giám Mục (…) chúng con và toàn thể hàng giáo 

sĩ. 

Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc 

biệt ở chỗ này. 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến Anh (ông) … và Chị (bà) … mà 

Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn: nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị 

(ôb) được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình 

an. 

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong 

tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng 

Tôn Nhan Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho 

chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa; thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh 

Nữ; các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng 

Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca 

ngợi và tôn vinh Chúa, 
Chắp tay 

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chủ tế:  

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô:  

Amen. 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Chúa,  Chúa thật  là  Đấng  Thánh, và muôn vật Chúa đã 

tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ  Đức Giê-su Ki-tô, Con 

Chúa, Chúa chúng  con,  do  quyền  năng  tác  động  của  Chúa 

Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không 

ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa 

một hiến lễ tinh tuyền. 

Đặt tay trên lễ vật 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng 

một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con  

dâng  tiến Chúa đây, để trở nên Mình và † Máu Đức Giê-su Ki-tô, 

Con Chúa, Chúa chúng con, thừa  lệnh Người chúng con cử hành 

mầu nhiệm này. 

Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa,  

dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: 

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 

Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi  mình  thờ lạy. 

Cùng  một  thể  thức ấy,  sau  bữa ăn  tối,  Người cầm lấy chén, 

tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ mà nói:  
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TẤT CẢ CÁC CON  

HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON, 

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI, 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY  

MÀ NHỚ ĐẾN THẦY. 

Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình  thờ lạy 

Rồi xướng: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn thưa: 

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên 

xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. 

Chủ tế giang tay đọc 

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh  ơn  cứu  độ,  

sự  sống  lại  và  lên  trời  vinh  hiển của Con Chúa, đồng thời mong 

đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và 

thánh thiện này để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh  dâng  lên  

Chúa,  và  khi  Chúa  nhận  đây chính  là  của  lễ  mà  Chúa  muốn  

hiến  tế  để  nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi 

Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, 

thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con  trở  nên  của  

lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia  

nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ 

Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa; Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức 

Trinh Nữ, các thánh tông đồ, và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng 

với thánh T... (tên thánh kính, hay bổn mạng). Và toàn thể các 

thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa 

cho chúng con. 
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Lạy  Chúa,  chúng  con  nguyện  xin  của  lễ  hoà giải này đem 

lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội 

Thánh Chúa trên đường  lữ  thứ  trần  gian  được  vững  mạnh  trong 

đức  tin  và  đức  mến  cùng  với  tôi  tớ  Chúa  là  Đức Giáo Hoàng 

(…), Đức Giám Mục (…) chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, 

giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. 

Xin Cha thương nhậm lời cầu của gia đình mà Cha đã muốn tụ 

họp trước Tôn Nhan Cha đây. 

Chúng con nài xin Cha làm cho Anh (ông) … và Chị (bà) … 

được vững mạnh trong ơn sủng của bí tích hôn phối. Nhờ Cha đưa 

dẫn, anh chị (ôb) luôn giữ được giao ước anh chị (ôb) đã ký kết 

trước tôn nhan Cha đây. 

Xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về 

với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và 

mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng  

quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi  thế.  

Xin thương  nhận  hết  thảy  vào  Nước  Cha,  nơi  chúng con  hy 

vọng  sẽ  tới  để  cùng nhau  tận  hưởng  vinh quang Cha muôn đời.  

chắp  tay  

nhờ  Đức  Ki-tô, Chúa  chúng  con, nhờ Người, Cha rộng ban 

mọi ơn lành cho thế gian. 

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự 

và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất 

của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

Giáo dân tung hô: Amen. 
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F. NGHI THỨC HIỆP LỄ 

Đặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc: 

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta 

dám nguyện rằng: 

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. 

Sau kinh Lạy Cha, bỏ qua kinh “Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi 

mọi sự dữ … 

Đôi tân hôn lên trước bàn thờ, hoặc tùy nghi quỳ tại chỗ. Linh mục 

chắp tay mời những người hiện hiện cầu nguyện. 
 

G. LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành 

của Chúa xuống trên (những) đôi vợ chồng này. Xin chính Chúa 

ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong 

phú nhờ bí tích Hôn phối. 

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. 

Rồi linh mục dang tay trên đôi tân hôn và đọc tiếp: 

Lạy Cha chí thánh, Đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã 

dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn 

cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con 

khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây, hôm nay được liên kết 

với nhau nhờ bí tích Hôn phối. 
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Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên 

chị (bà) … và bạn trăm năm của chị (bà) là … Xin Chúa dùng 

quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trời cao đốt nóng tâm hồn anh 

chị (ôb), biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho Hội 

Thánh được nên phong phú. 

Lạy Chúa, xin cho anh chị (ôb) biết ngợi khen Chúa khi vui, 

tìm đến Chúa lúc buồn; khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa 

hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu; 

xin cho anh chị (ôb) biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện, và 

làm chứng cho Chúa nơi trần gian; để sau khi được cùng với đông 

đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị (ôb) 

được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói: 

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói: 

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. 

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa 

phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ 

bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con mà chúng con sắp lãnh nhận, đem lại cho chúng con sự sống 

muôn đời. 

Trong khi đó hát hoặc đọc: 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót 

chúng con. 
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Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an 

cho chúng con. 

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên 

Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”. 

Chủ tế chắp tay đọc thầm: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý 

Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để 

ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa 

đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân 

giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 

Hay là: 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng 

Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo 

dân đọc lớn tiếng: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần: 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin 

Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

Chủ tế đọc thầm: 

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống 

muôn đời. 

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng 

Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và 

nói: 
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- Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa: 

- Amen. 

Và cho rước lễ. 

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm 

như vậy. 

Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy. 

Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ. 

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng 

chén, chủ tế đọc thầm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin 

cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ 

đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ 

Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi liên lỉ ngợi khen 

Ngài; hãy nếm thử mà xem Chúa thiện hảo dường bao; phúc thay 

người tin cậy vào Chúa. 

Lời Nguyện Hiệp Lễ 

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức 

mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa 

đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến 

lễ chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. 

Giáo dân: Amen. 
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H. NGHI THỨC KẾT LỄ 

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. 

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha. 

Linh mục: 

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã đoái thương hiện diện tại tiệc cưới 

Cana, rộng ban cho các con (ac, ôb) và thân quyến phúc lành của 

Người. 

CĐ: Amen. 

Xin chính Người là Đấng đã yêu thương Hội Thánh đến cùng, 

không ngừng tuôn đổ vào lòng các con (ac, ôb) tình yêu của Người. 

CĐ: Amen. 

Xin Chúa ban cho các con (ac, ôb) khi minh chứng niềm tin vào 

sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trông đợi niềm hy vọng 

hồng phúc. 

CĐ: Amen. 

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng: 

Chủ tế ban phép lành: 

Và xin Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha, và Con † và Thánh Thần,  

ban phúc lành cho tất cả anh chị em. 

CĐ: Amen. 

Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

CĐ: Tạ ơn Chúa. 

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ 

chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh. 

Cử hành nghi lễ xong, chủ sự, các người làm chứng và đôi hôn phối ký 

vào sổ Hôn phối. Có thể ký trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, 

nhưng không được ký trên bàn thờ. 
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2. KỶ NIỆM HÔN PHỐI 

Trong lễ kỷ niệm hôn phối, nhất là dịp kỷ niềm 25 năm (lễ bạc) và 

50 năm (lễ vàng), có thể làm lễ tạ ơn sau đây, nếu lịch cho phép làm lễ 

“cầu cho các nhu cầu khác nhau”. 

Các lời nguyện của những lễ tạ ơn này, cũng có thể tùy nghi dùng 

trong lễ ngày thường của Mùa Thường Niên. 

A. LỄ KỶ NIỆM HÔN PHỐI 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài, ngay từ thuở ban đầu, 

Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, để họ kết duyên thành 

bạn trăm năm; xin rộng ban phúc lành, và củng cố đời sống hôn 

nhân của anh chị (ông bà) T. và T., để càng ngày họ càng trở nên 

hình ảnh trung thực của sự kết hợp giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, khi Đức Ki-tô bị treo trên thập giá, Chúa đã cho máu 

và nước từ cạnh sườn Người chảy ra, để nói lên mầu nhiệm nhân 

loại được tái sinh; xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ ơn 

Chúa, nhân ngày kỷ niệm hôn phối của anh chị (ông bà) T. và T., và 

ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, hai người con Chúa đây là anh chị (ông bà) T. và T., 

vừa được Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô bổ dưỡng; xin cho họ biết 

mở rộng tâm hồn, sống vui vẻ yêu thương, để xây dựng một gia 

đình thuận hòa đạo đức, luôn sẵn sàng lấy tình bác ái mà nâng đỡ 

mọi người. Chúng con cầu xin… 
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B. LỄ BẠC HÔN PHỐI 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hôn phối như sợi dây không gì 

cắt đứt nổi để liên kết hai ông bà T. và T., nhờ đó, trải qua bao vui 

buồn sướng khổ, họ vẫn một niềm khăng khít thuận hòa. Chúng con 

nài xin Chúa cho tình yêu của hai người, ngày càng thêm mặn nồng 

trong sáng, để họ được cùng nhau, (Và cùng với con cái, hoặc: Và 

cùng với con cháu) hoan hỷ tiến bước trên con đường thánh thiện. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ tạ ơn này, để cầu cho ông bà 

T. và T., cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, mà ban cho cả hai, được 

tràn đầy hoan lạc và bình an. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ bạc hôn phối của ông bà T. và T., Chúa 

đã cho ông bà cùng với (con cái, hoặc: con cháu) và bạn hữu, đến 

dự tiệc gia đình Chúa đây. Xin ban ơn phù giúp, cho hai người được 

ngày thêm vui tươi phấn khởi, ý hợp tâm đầu, cho đến khi được vào 

dự tiệc vui trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin… 
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C. LỄ VÀNG HÔN PHỐI 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin ghé mắt nhân từ nhìn 

đến ông bà T. và T. (cùng với đàn con cái cháu chắt, ông bà đã sinh 

ra và giáo dục cho nên người tín hữu). Xưa đã dùng bí tích kỳ diệu, 

để củng cố mối tình son trẻ của ông bà, giờ đây xin vì những việc 

lành phúc đức, ông bà đã làm suốt năm mươi năm qua, mà cho được 

an hưởng tuổi già. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này, để mừng ông bà T. và 

T. năm mươi năm trọn nghĩa vợ chồng. Cúi xin Chúa vui lòng chấp 

nhận, mà cho ông bà được bình an hạnh phúc như lòng vẫn ước 

mong. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy thần lương mỹ vị, nuôi dưỡng chúng 

con nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin nhận lời chúng con cầu nguyện , 

mà gìn giữ ông bà T. và T., luôn vui sống tuổi già thánh thiện, cho 

tới khi cuộc đời viên mãn, cả hai cùng được vào dự tiệc vui trên 

trời. Chúng con cầu xin… 
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V. CHÚC PHONG VIỆN PHỤ, VIỆN MẪU 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả 

của anh em được lâu bền”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã chọn tôi tớ Chúa là T. 

làm viện phụ (viện mẫu) cộng đoàn T. này. Xin ban cho viện phụ 

(viện mẫu) biết dùng gương sáng và lời dạy bảo mà dẫn dắt anh 

(chị) em theo đường chính nẻo ngay, để muôn đời được cùng nhau 

hân hoan lãnh phần thưởng, Chúa dành sẵn cho tôi tớ trung thành. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là những lễ vật chúng con dâng tiến Chúa, cùng 

với của lễ thiêng liêng là chính mình chúng con. Xin Chúa thương 

chấp nhận, và tuôn đổ vào lòng chúng con đức khiêm nhường, tinh 

thần vâng phục và ơn bình an. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Con người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, 

nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạn sống, làm giá chuộc muôn 

người”. 

Hoặc: 

Đâu có tình bác ái yêu thương, là có Đức Chúa Trời hiện diện. 

Tình yêu Đức Ki-tô làm cho ta hiệp nhất. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy thần lương mỹ vị, nuôi dưỡng chúng 

con nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin nhận lời chúng con cầu nguyện , 

mà gìn giữ ông bà T. và T., luôn vui sống tuổi già thánh thiện, cho 

tới khi cuộc đời viên mãn, cả hai cùng được vào dự tiệc vui trên 

trời. Chúng con cầu xin… 
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VI. THÁNH HIẾN TRINH NỮ 

Lễ phục trắng. Có thể dùng bài lễ này ngoại trừ các Chúa Nhật Mùa 

Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, và ngoại trừ các lễ tọng, thư Tư Lễ 

Tro và tất cả Tuần Thánh. 

Ca nhập lễ 

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm 

kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại kỳ công Người thực hiện. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng, mà các tín hữu 

Chúa đây, tha thiết ước mong sống cuộc đời trinh khiết. Xin hoàn 

thành việc Chúa đã khởi sự, mà ban cho họ được trung tín đến cùng, 

để của lễ họ hiến dâng cho Chúa, được thập phần hoàn hảo. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng Chúa thánh lễ tạ ơn này, và khẩn 

khoản nài xin Chúa, ban cho các tín hữu Chúa đây được vững chí 

bền tâm, trong cuộc đời dấn thân của họ. Nhờ đó, khi cửa trời rộng 

mở, để Đức Vua vinh hiển tiến vào, chính họ sẽ chung hưởng niềm 

vui, vì được dẫn vào Nước Chúa. Chúng con cầu xin… 

Trong các Kinh Tạ Ơn, thêm vào những lời cầu thích hợp như sau: 

a. Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy, lạy Cha…” như sau: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và của 

các trinh nữ ngày hôm nay tận hiến cho Cha, xin Cha thương chấp 

nhận và thánh hóa. Cha đã thương cho (các) người chị em này, từ 

nay kết hợp mật thiết hơn với Con Một Cha, thì trong ngày Người 

giáng lâm vinh hiển, xin cho họ được vui mừng ra nghênh đón. 
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b. Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý nguyện cầu cho Đức Thánh 

Cha… thêm: 

Lạy Cha, xin nhớ đến (các) chị T. (và T.) ngày hôm nay tận 

hiến cho Cha. Xin cho lòng tin và lòng mến của họ (chị) như ngọn 

đèn luôn luôn cháy sáng, để họ (chị) hăng say phục vụ Cha và Hội 

Thánh cho đến ngày Chúa Ki-tô trở lại vinh quang. 

c. Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc: “Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải 

này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này, đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, cho hàng giám mục, toàn thể giáo 

sĩ, và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha, xin thương đến (các) chị T. (và T.) ngày hôm nay tận 

hiến cho Cha. Xin làm cho quyết tâm của (các) chị thêm vững 

mạnh, để (các) chị bền lòng theo Chúa Ki-tô, không bao giờ chùn 

bước. Nhờ đó, cuộc đời của (các) chị sẽ trở nên lời chứng của Tin 

Mừng và của tình huynh đệ. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình Cha đến sum họp 

trước Tôn Nhan, xin đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện. 

Còn những con cái Cha đang tản mác bốn phương trời, xin thương 

quy tụ tất cả về với Cha. 

d. Khi dùng Kinh Tạ ơn IV, đọc: “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ tế 

này…” như sau: 

Lạy Cha, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ đến mọi 

người: trước hết là Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là 

tất cả hàng giáo sĩ, (các) chị T. (và T.) ngày hôm nay tận hiến cho 

Cha, để phụng thờ Cha, và phục vụ mọi người. Xin Cha cũng nhớ 

đến những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh 

đây, và toàn thể dân thánh, cùng mọi người đang thành tâm tìm Cha. 
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Ca hiệp lễ 

Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, sau khi tham dự vào các mầu nhiệm thánh, chúng 

con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện: Xin cho các tín hữu Chúa đây 

biết sống thế nào, để vừa góp phần làm cho xã hội được thăng tiến, 

vừa làm cho Hội Thánh được không ngừng phát triển. Chúng con 

cầu xin… 

Lời chúc lành cuối lễ 

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho chị em (các con) 

được vững mạnh trong đời sống đức tin, và kiên trì gặp gian lao đau 

khổ. 

Đ. Amen. 

Xin Chúa Giê-su, Đấng đã kêu gọi chị em (các con) biết thể 

hiện trong cả đời sống mầu nhiệm Người đã chết và sống lại. 

Đ. Amen. 

Xin Chúa Thánh Thần dùng lửa thiêng tẩy luyện lòng chị em 

(các con) sạch mọi vết nhơ tôi lỗi, và làm cho cháy lửa yêu mến 

Thiên Chúa. 

Đ. Amen. 

Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này: xin Thiên Chúa 

toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và Chúa Thánh Thần, ban 

phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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VII. TUYÊN KHẤN SỐNG BẬC TU TRÌ 
1. TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa; con ấp ủ luật Chúa 

trong lòng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng, anh em (chị em) 

chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Ki-tô, và sống gần gũi 

Người hơn nữa. Chúa đã dẫn đưa những người anh em (chị em) này 

đến chặng đường hiện tại, xin cũng ban cho họ hiến trọn cuộc đời 

cho Chúa, mà không ngần ngại so đo. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật và lời cầu chúng con dâng lên 

Chúa, cùng với lời tuyên khấn lần đầu, của anh em (chị em) chúng 

con. Xin rộng tay giáng phúc cho những hoa quả đầu tiên này, để 

những hoa quả sẽ thâu lượm được trong tương lai còn đẹp đẽ tốt 

lành hơn nữa. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người tựa đóa hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. 

Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có 

phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về 

đức khiết tịnh.  

Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến 

chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ, tỏa 

hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha.  

Người đã dành riêng cho mình, những ai vì Cha mà từ bỏ mọi 

sự dưới đất, để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo 

đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. 

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh 

chị em tôi, là mẹ tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô đã đem lại cho 

chúng con niềm vui khôn tả. Xin ban cho anh em (chị em) chúng 

con, nhờ đó tìm được sức mạnh tinh thần, để giữ trọn những gì họ 

đã tuyên hứa, và hiến thân phục vụ với một tâm hồn thức sự tự do. 

Chúng con cầu xin… 
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2. TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI 

A 

Ca nhập lễ 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh 

Chúa!” và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng 

chân. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hồng ân bí tích thánh tẩy khơi 

dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây, chí nguyện theo 

chân Đức Ki-tô và gắn bó với Người. Xin ban ơn cho họ sống theo 

Tin Mừng cách quyết liệt hơn, hầu làm cho Giáo Hội ngày càng 

thánh thiện, và hăng say làm việc tông đồ. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật và ý nguyện của các 

con cái Chúa đây. Họ đã tuyên khấn sống theo những lời Phúc Âm 

khuyên dạy, xin Chúa dủ lòng thương nâng đỡ họ suốt đời. Chúng 

con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người tựa đóa hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. 

Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có 

phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về 

đức khiết tịnh.  

Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến 

chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ, tỏa 

hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha.  

Người đã dành riêng cho mình, những ai vì Cha mà từ bỏ mọi 

sự dưới đất, để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo 

đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. 

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Trong các Kinh Tạ Ơn, thêm vào lời cầu cho những người khấn 

dòng theo những công thức thích hợp. 

1. NAM TU SĨ 

a. Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy lạy Cha” sau đây: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, của 

(các) tu sĩ vừa tuyên khấn, và cũng là lễ vật của toàn gia đình Cha 

đang cầu nguyện cho họ (cho thầy), xin Cha chấp nhận và thánh 

hóa. 

Cha đã ban cho (các) tu sĩ này ngày hôm nay hiến trọn cuộc đời 

cho Cha, xin cũng rộng ban cho họ (cho thầy) được hân hoan mừng 

lễ Vượt Qua bất tận, ngày Con Cha trở lại vinh quang. 
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b. Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha 

… thêm: 

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) người anh em tu sĩ ngày hôm 

nay tận hiến cho Cha. Xin cho họ (cho thầy) sống với Cha cho hết 

tình con thảo, và đem hết cuộc đời làm rạng danh Cha. 

c. Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc “lạy cha, xin cho hy lễ hòa giải 

này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, cho hàng giám mục, toàn thể giáo sĩ 

và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha, xin ban ơn cho (các) tu sĩ vừa tận hiến cho Cha, có đủ 

nghị lực hầu giữ trọn lời thề. Nhớ đó, trong Hội Thánh Cha (các) 

thầy sẽ cho mọi người thấy, thế nào là đời sống mới và vĩnh cửu, 

Đức Ki-tô đã chết để đem lại cho loài người. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình Cha đến sum họp 

trước Tôn Nhan, thì xin đoái thương nhận lời chúng con cầu 

nguyện. Còn những con cái Cha đang tản mác bốn phương trời, xin 

thương quy tụ tất cả về với Cha. 

d. Khi dùng Kinh Tạ Ơn IV, đọc “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ tế 

này…” như sau: 

Lạy Cha, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ đến mọi 

người: Trước hết Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là 

tất cả các giáo sĩ, (những) người vừa tận hiến cho Cha qua lời tuyên 

khấn, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh 

đây, và toàn thể dân thánh, cùng mọi người đang thành tâm tìm Cha. 
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2. NỮ TU SĨ 

a. Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy lạy Cha” sau đây: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của (những) người hôm nay tận hiến cha Cha. Xin Cha 

thương chấp nhận và thánh hóa. Cha đã thương cho (các) người chị 

em này, từ nay kết hợp mật thiết hơn với Con Một Cha, vậy trong 

ngày Người giáng lâm vinh hiển, xin cho họ (chị) được vui mừng ra 

nghênh đón. 

b. Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha 

… thêm: 

Xin Cha thương đến (các) người chị em chúng con đã vì Cha 

mà từ bỏ tất cả. Xin cho họ (chị) một niềm tin sống động, để họ 

(chị) tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài, và đem hết sức mình 

đáp lại nhu cầu của anh chị em. 

c. Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc “lạy cha, xin cho hy lễ hòa giải 

này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha, xin thương đến (các) chị T. (và T.) ngày hôm nay tận 

hiến cho Cha. Xin làm cho quyết tâm của (các) chị thêm vững 

mạnh, để (các) chị bền lòng theo Chúa Ki-tô, không bao giờ chùn 

bước. Nhờ đó, cuộc đời của (các) chị sẽ trở nên lời chứng của Tin 

Mừng và của tình huynh đệ. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình Cha đến sum họp 

trước Tôn Nhan, thì xin đoái thương nhận lời chúng con cầu 

nguyện. Còn những con cái Cha đang tản mác bốn phương trời, xin 

thương quy tụ tất cả về với Cha. 
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d. Khi dùng Kinh Tạ Ơn IV, đọc “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ tế 

này…” như sau: 

Lạy Cha, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ đến mọi 

người: Trước hết Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là 

tất cả các giáo sĩ, các chị T. (và T.) ngày hôm nay tận hiến cho Cha 

qua lời tuyên khấn. 

Xin Cha cũng nhớ đến những người xin dâng lễ, những người 

hiện diện chung quanh đây, và toàn thể dân thánh, và mọi người 

đang thành tâm tìm Cha. 

Ca hiệp lễ 

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Thế nên 

tôi có sống, không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống 

trong tôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa vui sướng lãnh nhận Bánh bởi trời, 

nhân ngày những người con Chúa đây, tận hiến trót cuộc đời cho 

Chúa. Cúi xin Chúa làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến Chúa Thánh 

Thần, và cho họ mãi mãi kết hợp cùng Đức Giê-su Ki-tô, Đấng 

hằng sống và hiển trị muôn đời.  
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Lời chúc lành cuối lễ 

Thiên Chúa đã soi sáng cho anh (chị) em biết thiết tha mong 

mỏi sống trọn lành: Xin Người làm cho anh (chị) em được bền chí 

kiên tâm, để trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn. 

Đ. Amen. 

Anh (chị) em đã chọn con đường hẹp: Xin Thiên Chúa giúp anh 

(chị) em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức 

Ki-tô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời. 

Đ. Amen. 

Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết anh (chị) em thành một gia 

đình được Thánh Danh quy tụ, để cộng đoàn anh (chị) em phản ánh 

tình thương của Đức Ki-tô. 

Đ. Amen. 

Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này: xin Thiên Chúa 

toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và Chúa Thánh Thần, ban 

phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI 

B 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, mang lễ vật toàn thiêu, con bước vào nhà Chúa, con 

xin giữ trọn điều đã khấn hứa cùng Ngài, lời khấn đó, môi này đã 

nguyện. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin làm cho ý chí của anh em (chị 

em) chúng con đây nên mạnh mẽ vững vàng. Chúa đã ban ân sủng 

cho họ qua bí tích Thánh Tẩy. Xin làm cho ân sủng này, nhờ việc 

tuyên khấn, gặp được điều kiện thuận lợi hơn, đem lại nhiều hoa 

quả dồi dào. Như thế, cuộc đời của họ sẽ làm rạng rỡ Thánh Danh, 

và lòng bác ái của họ khi phục vụ con người cũng góp phần mở 

rộng Nước Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, đây là của lễ cộng đoàn chúng con dâng, xin Chúa 

thương chấp nhận, và biến thành bí tích cứu độ chúng con . Xin 

Chúa cũng đổ tràn Thần Khí Chúa, trên những người Chúa đã lấy 

tình phụ tử, mà kêu gọi sống cuộc đời ngày một toàn hảo hơn. Nhờ 

thế, họ trở nên hình ảnh trung thực của Đức Ki-tô Con Chúa. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người tựa đóa hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. 

Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có 

phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về 

đức khiết tịnh.  

Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến 

chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ, tỏa 

hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha.  

Người đã dành riêng cho mình, những ai vì Cha mà từ bỏ mọi 

sự dưới đất, để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo 

đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. 

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Trong các Kinh Tạ Ơn, thêm vào lời cầu cho những người khấn 

dòng theo những công thức thích hợp. 

1. NAM TU SĨ 

a. Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy lạy Cha” sau đây: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, của 

(các) tu sĩ vừa tuyên khấn, và cũng là lễ vật của toàn gia đình Cha 

đang cầu nguyện cho họ (cho thầy), xin Cha chấp nhận và thánh 

hóa. 

Cha đã ban cho (các) tu sĩ này ngày hôm nay hiến trọn cuộc đời 

cho Cha, xin cũng rộng ban cho họ (cho thầy) được hân hoan mừng 

lễ Vượt Qua bất tận, ngày Con Cha trở lại vinh quang. 
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b. Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha 

… thêm: 

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) người anh em tu sĩ ngày hôm 

nay tận hiến cho Cha. Xin cho họ (cho thầy) sống với Cha cho hết 

tình con thảo, và đem hết cuộc đời làm rạng danh Cha. 

c. Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc “lạy cha, xin cho hy lễ hòa giải 

này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, cho hàng giám mục, toàn thể giáo sĩ 

và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha, xin ban ơn cho (các) tu sĩ vừa tận hiến cho Cha, có đủ 

nghị lực hầu giữ trọn lời thề. Nhớ đó, trong Hội Thánh Cha (các) 

thầy sẽ cho mọi người thấy, thế nào là đời sống mới và vĩnh cửu, 

Đức Ki-tô đã chết để đem lại cho loài người. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình Cha đến sum họp 

trước Tôn Nhan, thì xin đoái thương nhận lời chúng con cầu 

nguyện. Còn những con cái Cha đang tản mác bốn phương trời, xin 

thương quy tụ tất cả về với Cha. 

d. Khi dùng Kinh Tạ Ơn IV, đọc “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ tế 

này…” như sau: 

Lạy Cha, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ đến mọi 

người: Trước hết Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là 

tất cả các giáo sĩ, (những) người vừa tận hiến cho Cha qua lời tuyên 

khấn, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh 

đây, và toàn thể dân thánh, cùng mọi người đang thành tâm tìm Cha. 
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2. NỮ TU SĨ 

a. Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy lạy Cha” sau đây: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của (những) người hôm nay tận hiến cha Cha. Xin Cha 

thương chấp nhận và thánh hóa. Cha đã thương cho (các) người chị 

em này, từ nay kết hợp mật thiết hơn với Con Một Cha, vậy trong 

ngày Người giáng lâm vinh hiển, xin cho họ (chị) được vui mừng ra 

nghênh đón. 

b. Khi dùng Kinh Tạ Ơn II, sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha 

… thêm: 

Xin Cha thương đến (các) người chị em chúng con đã vì Cha 

mà từ bỏ tất cả. Xin cho họ (chị) một niềm tin sống động, để họ 

(chị) tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài, và đem hết sức mình 

đáp lại nhu cầu của anh chị em. 

c. Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, đọc “lạy cha, xin cho hy lễ hòa giải 

này…” như sau: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu 

độ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha, xin thương đến (các) chị T. (và T.) ngày hôm nay tận 

hiến cho Cha. Xin làm cho quyết tâm của (các) chị thêm vững 

mạnh, để (các) chị bền lòng theo Chúa Ki-tô, không bao giờ chùn 

bước. Nhờ đó, cuộc đời của (các) chị sẽ trở nên lời chứng của Tin 

Mừng và của tình huynh đệ. 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã muốn cho gia đình Cha đến sum họp 

trước Tôn Nhan, thì xin đoái thương nhận lời chúng con cầu 

nguyện. Còn những con cái Cha đang tản mác bốn phương trời, xin 

thương quy tụ tất cả về với Cha. 
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d. Khi dùng Kinh Tạ Ơn IV, đọc “Lạy Cha, giờ đây khi dâng lễ tế 

này…” như sau: 

Lạy Cha, khi dâng lễ tế này, chúng con xin Cha nhớ đến mọi 

người: Trước hết Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là 

tất cả các giáo sĩ, các chị T. (và T.) ngày hôm nay tận hiến cho Cha 

qua lời tuyên khấn. 

Xin Cha cũng nhớ đến những người xin dâng lễ, những người 

hiện diện chung quanh đây, và toàn thể dân thánh, và mọi người 

đang thành tâm tìm Cha. 

Ca hiệp lễ 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cạy nơi Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ, 

vì Chúa đã thôi thúc anh em (chị em) chúng con quyết dâng trọn 

cuộc đời cho Chúa, và vì Chúa đã cho chúng con tham dự vào bàn 

tiệc Nước trời. Xin cho các ân huệ Chúa vừa ban thúc đẩy anh em 

(chị em) chúng con đem hết tình yêu mến, mà phục vụ Hội Thánh 

Chúa và xã hội loài người. Chúng con cầu xin… 
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Lời chúc lành cuối lễ 

Thiên Chúa đã làm nảy sinh và phát triển trong lòng anh (chị) 

em ý định tận hiến cho Người. Xin Chúa ban ân sủng giúp anh (chị) 

em ngày một can đảm hơn, để trung thành đáp lại lời Người kêu gọi. 

Đ. Amen. 

Xin Chúa làm cho anh (chị) em nên dấu chỉ và chứng nhân của 

tình yêu Thiên Chúa trước mặt mọi người. 

Đ. Amen. 

 

Ở trần gian này, Thiên Chúa đã cho anh (chị) em được gắn bó 

với Đức Ki-tô. Mai sau trên thiên quốc, xin Người cũng thương ban 

cho anh (chị) em được kết hợp với Đức Ki-tô. 

Đ. Amen. 

Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này: xin Thiên Chúa 

toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và Chúa Thánh Thần, ban 

phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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Hoặc: 

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, ban cho anh (chị) em được 

vững mạnh trong đời sống đức tin, và kiên trì khi gặp gian lao đau 

khổ. 

Đ. Amen. 

Xin Chúa Giê-su, Đấng đã kêu gọi Anh (chị) em bước theo 

Người, ban cho anh (chị) em biết thể hiện trong cả đời sống, mầu 

nhiệm Người đã chết và sống lại. 

Đ. Amen. 

Xin Chúa Thánh Thần dùng lửa thiêng, tẩy luyện lòng anh (chị) 

em sạch mọi vết nhơ tội lỗi, và làm cho cháy lửa yêu mến Thiên 

Chúa. 

Đ. Amen. 

Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này: xin Thiên Chúa 

toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và Chúa Thánh Thần, ban 

phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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3. LẶP LẠI LỜI TUYÊN KHẤN 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự, Chúa yêu thương mọi người. 

Xin đưa mắt nhìn các con cái Chúa là anh em (chị em) chúng con, 

hôm nay lặp lại lời tuyên khấn. Xin cho họ hiệp thông chặt chẽ hơn 

với mầu nhiệm Hội Thánh, và xin cho họ biết xả thân không tính 

toán, để góp phần vào công trình cứu độ của Chúa Ki-tô. Người 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, anh em (chị em) chúng con đây vừa lặp lại lời tuyên 

khấn, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, để tiếp tục hiến 

mình cho Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận cùng với của lễ chúng 

con dâng tiến, và xin dùng sức mạnh của Thánh Thần, làm cho lễ 

vật của chúng con thành bí tích đem lại ơn cứu độ, đồng thời cũng 

làm cho chính anh em (chị em) chúng con, nên hình ảnh trung thực 

và sống động của Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa, Đấng hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người tựa đóa hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. 

Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có 

phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về 

đức khiết tịnh.  

Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến 

chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ, tỏa 

hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha.  

Người đã dành riêng cho mình, những ai vì Cha mà từ bỏ mọi 

sự dưới đất, để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo 

đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. 

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự vào các mầu nhiệm thánh. 

Chúng con lại dâng lời cầu nguyện cho anh em (chị em) chúng con 

đây. Vì hết lòng tin tưởng vào ân sủng Chúa ban, nên anh em (chị 

em) chúng con vừa mới lặp lại lời tuyên khấn. Xin cho họ (anh, chị) 

được thêm mạnh mẽ nhờ sức mạnh của Đức Ki-tô, và nhờ ơn trợ 

giúp của Thánh Thần. Chúng con cầu xin… 
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4. LỄ NGÂN KHÁNH (KIM KHÁNH) TU SĨ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được dâng lời cảm tạ, vì tình 

thương và lòng thành tín Chúa đã dành cho anh em (chị em) chúng 

con đây. Xưa kia, chính Chúa đã soi sáng cho họ (anh, chị) hiến 

dâng trọn cuộc đời cho Chúa, và hôm nay, họ (anh, chị) muốn lặp 

lại lời dâng hiến ấy. Xin Chúa ban cho họ (anh, chị) ngày càng 

quảng đại hơn, để làm cho danh Chúa thêm rạng rỡ, và góp phần 

vào công trình cứu độ loài người. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, anh em (chị em) chúng con hôm nay lặp lại lời tuyên 

khấn, là muốn nhắc lại quyết tâm, hiến dâng cho Chúa trọn cuộc đời 

làm của lễ. Xin Chúa thương chấp nhận cùng với của lễ chúng con 

dâng tiến, và xin dùng sức mạnh của Thánh Thần, làm cho lễ vật 

của chúng con thành bí tích đem lại ơn cứu độ, đồng thời cũng làm 

cho chính anh em (chị em) chúng con, nên hình ảnh trung thực và 

sống động của Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển 

trị muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người tựa đóa hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. 

Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có 

phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về 

đức khiết tịnh.  

Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến 

chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ, tỏa 

hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha.  

Người đã dành riêng cho mình, những ai vì Cha mà từ bỏ mọi 

sự dưới đất, để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo 

đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. 

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ tạ ơn Chúa, vì trong ngày lễ ngân 

khánh (kim khánh) hôm nay, Chúa đã cho chúng con chia sẻ Mình 

và Máu Thánh Con Một Chúa. Xin ban cho anh em (chị em) chúng 

con đây, tìm được sức mạnh cần thiết nhờ lương thực thiêng liêng 

này, để bắt đầu một giai đoạn mới, trong cuộc hành trình về quê 

hương vĩnh cửu. Chúng con cầu xin… 
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VIII. CUNG HIẾN NƠI THÁNH 
1. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Hoặc: 

Vui chừng nào, ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ hồng ân 

xuống thánh đường này và ban ơn phù trợ cho hết thảy những ai đến 

cầu khẩn Thánh Danh. Nhờ đó, khi tín hữu chúng con đến nơi này, 

để nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, lòng chúng con ngày 

thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong 

nhà Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, và xin cho lễ tế 

chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho dân Chúa. 

Chúng con cầu xin… 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con.  

Cha đã biến toàn thể vũ trụ thành đền thờ chiếu tỏa vinh quang 

Cha, để danh Cha được tôn vinh khắp nơi; nhưng Cha cũng muốn 

có những người xứng đáng được thánh hiến cho Cha, để cử hành 

những mầu nhiệm cao cả. 

Chúng con vui mừng cung hiến cho Cha là Đấng uy linh, nhà 

cầu nguyện này do công lao con người xây cất. Nhà này tượng trưng 

cho đền thờ đích thực, là hình ảnh tiên báo Giê-ru-sa-lem trên trời. 
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Quả thật, Cha đã biến thân xác người con của Cha, được Đức 

Trinh Nữ dịu hiền sinh hạ, thánh đền thờ cung hiến cho Cha, nơi 

đây thần tính viên mãn hiện diện. Cha đã thiết lập Giáo Hội là thành 

thánh có cácTông Đồ làm nền tảng, và chính Đức Giê-su Ki-tô là đá 

góc tường; Giáo Hội này cần được xây dựng bằng những viên đá do 

Thiên Chúa tuyển chọn, do Chúa Thánh Thần tác sinh, và liên kết 

với nhau nhờ đức ái; trong đó Cha có toàn quyền trên mọi loài luôn 

mãi, và ánh sáng Đức Ki-tô sẽ chiếu tỏa không ngừng. 

Nhờ Người, lạy Cha, cùng với toàn thể các thiên thần và các 

thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

KINH TIỀN TỤNG 

Khi đã cử hành các nghi thức thánh trong nhà thờ rồi, và sử dụng 

Kinh Tạ ơn I,II,III, thì đọc Kinh Tiền Tụng sau đây: 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ ơn Cha. Chúng con đã xây dựng thánh đường này; nơi 

đây, Cha không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng 

Cha. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Cha 

thực hiện giữa Cha và các tín hữu.  

Quả thế, tại nơi này, Cha xây dựng một đền thờ sống động là 

chính chúng con. Tại nơi này, Cha làm cho Hội Thánh rải rác khắp 

hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, để Nhiệm Thể Đức Ki-tô được hình 

thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của 

thành Giê-ru-sa-lem trên trời. 

Vì thế, cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng 

ngời vinh quang Cha đây, chúng con cùng ca hát chúc tụng và ngợi 

khen Cha rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Khi dùng Kinh Tạ Ơn I, đọc kinh “Vậy lạy Cha” riêng sau đây: 

Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha, và cũng 

là lễ vật của anh chị em chúng con, đã đem hết lòng thành góp công 

góp của mà xây dựng và hiến dâng Cha thánh đường (kính thánh T.) 

này, cúi xin Cha vui lòng chấp nhận. (Nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng 

con. Amen) 

Khi dùng Kinh Tạ Ơn III, sau câu “… sẽ được Cha nâng đỡ phù trị” 

thì đọc: 

Lạy Cha, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu 

đọ cho tất cả thế giới. Xin cho Hội Thánh Cha trong cuộc lữ hành 

trần thế, được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con 

xin ơn này cho Đức Thánh Cha T. là tôi tớ Cha, cho Đức Chúa T., 

giám mục giáo phận chúng con, cho hàng giám mục, toàn thể giáo sĩ 

và tất cả dân riêng của Cha. 

Lạy Cha nhân từ, đây gia đình Cha cung hiến thánh đường này, 

xin Cha thương nhận lời chúng con cầu nguyện: Ước chi ngôi nhà 

này trở thành nơi chúng con lãnh nhận ơn cứu độ, nơi ban phát bí 

tích, nơi vang dội Tin Mừng bình an, và cử hành các mầu nhiệm 

thánh. Nhờ đó, tín hữu Cha, sau khi được lời hằng sống cùng ơn 

thánh bồi dưỡng, và trải qua cuộc lữ hành trần gian, sẽ đạt tới thánh 

Giê-ru-sa-lem thiên quốc. Nới đây, Cha sẽ thuuwong quy tụ về với 

Cha, con cái Cha đang tản mác bốn phương trời. 

Xin Cha nhớ đến anh chị em tín hữu… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện; tại nơi này, 

ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. 

Hoặc: 

Con cái Hội Thánh tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít 

quanh bàn ăn của Chúa. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức 

Ki-tô. Xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của 

Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa, và 

mai kia được cùng thần thánh chiêm ngưỡng Tôn Nhan đến muôn 

đời. Chúng con cầu xin… 

Lời chúc lành cuối lễ 

Hôm nay, Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất, đã cho anh chị em 

được cùng nhau tham dự lễ cung hiến thánh đường này: Xin Người 

ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. 

Đ. Amen. 

Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Ki-tô, Con yêu dấu của 

Người mọi con cái đang tản mác bốn phương: Xin Người ban cho 

anh chị em được trở nên đền thánh của Người, và nơi Chúa Thánh 

Thần ngự trị. 

Đ. Amen. 

Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúc anh 

chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng, và được cùng toàn 

thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. 

Đ. Amen. 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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2. CUNG HIẾN BÀN THỜ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Hoặc: 

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi Con Chúa được giương cao trên bàn thờ thập 

giá, Chúa lôi kéo mọi sự lên cùng người. Hôm nay chúng con cung 

hiến bàn thờ này, là nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con, lại ân cần nuôi 

dưỡng và tặng ban Thánh Thần, làm cho chúng con thành dân riêng 

của Chúa; xin tuôn đổ ơn thánh xuống tâm hồn chúng con, để chúng 

con xứng đáng đến gần Chúa mà tế lễ phụng thờ. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho 

Thánh Thần ngự xuống bàn thờ này, để Người thánh hóa những lễ 

vật của dân Chúa, và thanh tẩy tâm hồn chúng con, khi chúng con 

tham dự tiệc thánh. Chúng con cầu xin… 
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Đọc Kinh Tạ Ơn I hoặc III cùng với Kinh Tiền Tụng sau đây, vì nó 

gắn liền với nghi thức cung hiến bàn thờ. 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Người là Tư Tế đích thực và là của lễ linh nghiệm. Người đã 

truyền cho chúng con cử hành luôn mãi nghi thức tưởng niệm hy lễ, 

chính Người đã hiến dâng lên Cha trên bàn thờ thập giá.  

Bởi vậy, dân Cha đã lập bàn thánh này, mà hân hoan cung hiến 

cho Cha. Đây chính là tế đàn cao trọng, ở đó dưới hình thức bí tích, 

hy lễ ca tụng hoàn hảo của Đức Ki-tô, không ngừng được tiến dâng 

lên Cha; và cũng ở đó,  ơn cứu độ chúng con được thể hiện.  

Ở đó, Đức Ki-tô dọn sẵn bàn tiệc cho con cái Cha, để nhờ Mình 

Máu Người nuôi dưỡng, họ được quy tụ thành Giáo Hội  duy nhất 

và thánh thiện. Ở đó, các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần, như 

dòng nước tuôn chảy từ Đức Ki-tô, là đá tảng thiêng liêng; nhờ 

Người, họ trở nên bàn thờ sống động, nên của lễ thánh thiện đẹp 

lòng Cha. 

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con 

tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc: 

Con cái Hội Thánh tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít 

quanh bàn ăn của Chúa. Halêluia. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con năng đến gần bàn thờ của Chúa, 

mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Ki-tô; để khi được Người bồi 

dưỡng, chúng con nên một trong đức tin và đức mến, và biến đổi 

thành hình ảnh sống động của Người. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Lời chúc lành cuối lễ 

Thiên Chúa đã cho anh chị em trở thành hàng tư tế vương giả; 

xin Người giúp anh chị em chu toàn thánh vụ, và tích cực thông 

phần vào hy lễ của Đức Ki-tô. 

Đ. Amen. 

Người đã quy tụ anh chị em chung quanh một bàn thờ, và cho 

anh chị em chung hưởng một bàn thán; xin Người cho anh chị em 

được một lòng một ý với nhau. 

Đ. Amen. 

Chúc anh chị em luôn rao giảng Đức Ki-tô, và làm chứng cho 

Người bằng gương lành bác ái, để lôi kéo thiên hạ đến cùng Người. 

Đ. Amen. 

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. Amen. 
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1. CẦU CHO HỘI THÁNH TOÀN CẦU 

A 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa cho ta biết thiên ý nhiệm mầu: Đó là quy tụ muôn 

loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa trải rộng 

vương quyền Đức Ki-tô trên khắp cùng trái đất, để mọi dân được 

hưởng ơn cứu độ. Xin làm cho Hội Thánh thực sự trở thành dấu chỉ 

ơn cứu độ cho hết thảy mọi người, đồng thời cũng trở thành nơi 

Chúa tỏ bày và thực hiện chương trình yêu thương của Chúa. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin nhìn đến lễ vật Hội Thánh 

Chúa tiến dâng. Ước chi nhờ thánh lễ này, mọi kẻ tin vào Chúa, 

sống sao cho phù hợp với danh nghĩa của mình, là giống nòi tuyển 

chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Chúa. 

Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VIII 

Ca hiệp lễ 

Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến. Amen, lạy 

Chúa Giê-su, xin ngự đến”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, ngày lại ngày, Chúa dùng các bí tích nuôi dưỡng Hội 

Thánh Đức Ki-tô. Xin cho những ai đã tham dự bàn tiệc Thánh Thể 

này, biết luôn luôn sống theo luật bác ái. Nhờ đó, giữa cộng đoàn 

nhân loại, Hội Thánh Chúa vừa là nắm men làm khối bột dậy lên, 

vừa là lợi khí đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Chúng con cầu 

xin… 
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B 

Ca nhập lễ 

Tôi nhìn thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, 

thuộc mọi nước, mọi dân, mọi chi tộc và ngôn ngữ. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Ki-tô thiết lập giao ước mới để 

không ngừng quy tụ muôn dân, thành dân riêng được Thánh Thần 

liên kết, không phân biệt chủng tộc, màu da. Xin cho Hội Thánh 

Chúa chu toàn sứ mạng của mình, là thành men, thành muối giữa 

lòng nhân loại. Như thế, cả xã hội loài người , được dổi mới nhờ kết 

hợp với Đức Ki-tô, sẽ trở nên đại gia đình của Chúa. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, xưa 

Chúa đã làm cho Hội Thánh  phát xuất từ cạnh sườn Đức Ki-tô, khi 

Người yên nghỉ trên thập giá, thì giờ đây, xin dùng lễ tế này, làm 

cho Hội Thánh ngày càng xứng đáng hơn với Chúa, là Đấng Thánh 

đã tạo dựng nên mình. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VIII 

Ca hiệp lễ 

Một người lính cầm giáo, đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-su, tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con tại bàn tiệc Thánh 

Thể. Xin giúp cho Hội Thánh luôn chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao: 

Chính Chúa đã muốn dùng Hội Thánh, để mặc khải kho tàng phong 

phú của Tin Mừng cho những người nghèo khổ, xin cho Hội Thánh 

luôn biết cách làm cho họ hiểu rằng, họ là những người đầu tiên 

được mời gọi đến thừa hưởng Nước trời. Chúng con cầu xin… 
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C 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em, ở đâu có hai ba người họp lại 

nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho Hội Thánh mãi mãi là dân 

thánh, sống mầu nhiệm hiệp nhất của một Chúa Ba Ngôi. Ước chi ở 

giữa thế giới này, Hội Thánh nên dấu chỉ sự thánh thiện, nên bí tích 

hiệp nhất, và lợi khí xây dựng tình thương. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con đang cử hành nghi lễ tưởng niệm Con 

Một Chúa, nghi lễ nhắc lại cho chúng con tình yêu khôn tả của 

Người. Xin cho công trình yêu thương của Người tiếp tục mãi nhờ 

những cố gắng liên tục của Hội Thánh, để đem ơn cứu độ đến cho 

mọi người. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng cầu cho các kitô hữu được hiệp nhất 

Ca hiệp lễ 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là 

một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén 

rượu mà thôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho Hội Thánh tìm được sức mạnh và 

nguồn an ủi trong bí tích Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô. Xin cho 

mọi thành phần của Hội Thánh sống thông hiệp với Người, để vừa 

hoàn tất sự mạng của mình ở trần gian, vừa chú tâm xây dựng Nước 

Chúa. Chúng con cầu xin… 
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D 

Ca nhập lễ 

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con cầu xin cho 

những người tin vào Con, để họ nên một trong chúng ta, hầu thế 

gian tin rằng Cha đã sai Con”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân 

được thấy, vinh quang Chúa rạng ngời nơi Đức Ki-tô, là Đấng đã 

yêu thươnggầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn, 

để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà 

xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng hiến lễ Đức Ki-tô, làm cho Hội 

Thánh nên tinh tuyền, nay Chúa cũng dùng chính hiến lễ này mà 

thánh hóa. Vì Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Ki-tô, xin cho Hội 

Thánh biết cùng với Người tự hiến làm của lễ, và quyết tình thực 

hiện thánh ý Chúa mà thôi. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VIII 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai luôn kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với 

người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào, vì không có Thầy, 

anh em không làm gì được”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc 

thiên quốc. Xin lấy tình thương mà hướng dẫn, để nhờ quyền năng 

chúa, Hội Thánh được hoàn toàn tự do, và gìn giữ niềm tin mãi vẹn 

tuyền. Chúng con cầu xin… 
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CẦU CHO HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG 

E 

Ca nhập lễ 

Đức Giê-su Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và lấy máu mình 

thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, làm cho chúng ta thành vương quốc 

và tư tế, để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: Kính dâng 

Người vinh quang và uy quyền, đến muôn thuở muôn đời. A-men! 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các Hội Thánh địa phương tản mác 

khắp hoàn cầu, để làm cho mọi người thấy được Hội Thánh duy 

nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin gìn giữ linh mục và 

giáo dân hiệp nhất với giám mục của mình. Xin dùng lời Chúa và 

Thánh Thể, quy tụ tất cả trong một Thánh Thần, để Hội Thánh … 

(Việt nam chúng con) nên hình ảnh của Hội Thánh toàn cầu, và nên 

dấu chỉ Chúa Ki-tô hiện diện trên thế giới. Người là Thiên Chúa 

hằng sống, và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cúa, chúng con đang cử hành nghi lễ tưởng niệm Con Một 

Chúa, nghi lễ nhắc lại cho chúng con tình yêu khôn tả của Người. 

Xin cho công trình yêu thương của Người tiếp tục mãi, nhờ những 

cố gắng liên tục của Hội Thánh , để đem ơn cứu độ đến cho mọi 

người. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên VIII 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói; “Này đây tôi đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng tôi 

và mở cửa, thì tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người 

ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn Hội Thánh (Việt nam chúng con) và 

ban cho chúng con một đức tin vẹn tuyền, một đức ái siêu nhiên. 

Xin cũng ban cho chúng con tinh thần cầu nguyện, và giúp chúng 

con sống sao cho phù hợp với Tin Mừng. Chính Chúa đã nuôi 

dưỡng Hội Thánh chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể, xin 

không ngừng hướng dẫn chúng con trên đường về với Chúa. Chúng 

con cầu xin… 
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2. CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA 

KỶ NIỆM NGÀY ĐẮC CỬ 

A 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Anh là Phê-rô, nghĩa là táng Đá, trên tảng đá này, 

Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không 

thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa 

đã chọn thánh Phê-rô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây 

dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha T., Chúa đã 

chọn người để kế vị thánh Phê-rô, xin cho người nên đá tảng luôn 

luôn bền vững, để người củng cố niềm tin của dân Chúa, và làm cho 

các tín hữu thông hiệp với nhau. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vận mạng con người, vừa lấy tình 

Cha mà chăm nom giữ gìn. Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là 

Đức Thánh Cha T., mà Chúa đã đặt làm mục tử của Hội Thánh. Xin 

ban cho người dùng lời nói và việc làm, mà hướng dẫn đoàn chiên 

Chúa đã giao phó, để mục tử cùng với đoàn chiên, được chung 

hưởng sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và đoái thương 

giữ gìn Hội Thánh . Chính Chúa đã đặt Đức Thánh Cha T. đứng đầu 

Hội Thánh, xin không ngừng ban ánh sáng và sức mạnh cho người. 

Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Này anh Si-mon, con ông Gio-na, anh có mến Thầy 

hơn các anh em này không?” Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ 

mọi sự, Chúa biết con thương Chúa”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh 

Thể. Xin cho tiệc thánh này đem lại sức mạnh cho tất cả mọi thành 

phần nhiệm thể Chúa Ki-tô, để nhờ đó mà sống yêu thương hiệp 

nhất hơn. Xin Chúa cũng không ngừng phù trợ Đức Thánh Cha T. 

cùng với đoàn chiên Chúa đã giao phó cho người. Chúng con cầu 

xin… 
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LỜI NGUYỆN KHÁC CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA 

B 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Mục Tử luôn giữ gìn chăm sóc đoàn chiên, Chúa 

đã chọn Đức Thánh Cha T. để người kễ vị thánh Phê-rô, đại diên 

Chúa Ki-tô, lãnh đạo Hội Thánh trên trần gian này. Xin giúp người 

trong sứ mạng nâng đỡ anh em, để người xây dựng tình thương, 

kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhớ đó, người sẽ tìm được 

nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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3. CẦU CHO ĐỨC GIÁM MỤC 

ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY TẤN PHONG 

A 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta, và đặt một 

mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa lãnh đạo và giáo 

dục Hội Thánh như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Chúa đã đặt Đức 

Chúa T. làm giám mục coi sóc Hội Thánh chúng con. Xin giúp 

người chu toàn chức vụ đại diện Chúa Ki-tô, để trong cộng đoàn 

dân Chúa, người giảng dạy nhằm truyền bá và giáo dục đức tin, cử 

hành bí tích để ban ơn thánh hóa, và lãnh đạo theo tinh thần người 

tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vận mạng con người, vừa lấy tình 

Cha mà chăm nom giữ gìn. Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là 

Đức Chúa T., mà Chúa đã đặt làm mục tử của Hội Thánh. Xin ban 

cho người dùng lời nói và việc làm, mà hướng dẫn đoàn chiên Chúa 

đã giao phó, để mục tử cùng với đoàn chiên, được chung hưởng sự 

sống muôn đời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa lễ vật này, và cầu nguyện 

cho vị giám mục của chúng con. Chúa đã trao cho người chức vụ tư 

tế cao cả, xin cũng thương ban cho người nên mạnh mẽ trung kiên 

như các thánh Tông Đồ, để nhờ đó cộng đoàn dân thánh không 

ngừng tiến triển. Chúng con cầu xin… 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ chúng con vừa tham dự, gia tăng ân 

sủng cho Đức Giám Mục giáo phận chúng con. Nhờ đó trong cuộc 

sống hôm nay, người hoàn thành sứ mạng, và mai sau đáng lãnh 

phần thưởng, Chúa dành sẵn cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu 

xin… 
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LỜI NGUYỆN KHÁC CẦU CHO ĐỨC GIÁM MỤC 

B 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa, và đã 

chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác 

cho Chúa, người kế vị các thánh Tông Đồ (là Đức Chúa T.) mà 

Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí 

khôn ngoan và mạnh mẽ, trần trí sáng suốt và thánh thiện, để người 

lãnh đạo Hội Thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, 

Hội Thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. 

Chúng con cầu xin… 
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4. CẦU NGUYỆN KHI CHỌN ĐỨC THÁNH CHA 

HOẶC ĐỨC GIÁM MỤC 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để phục 

vụ Ta, người ấy sẽ hành động theo như lòng và ý muốn của Ta; Ta 

sẽ xây cho nó một nhà kiên cố, và ngày ngày nó sẽ đi trước Ta”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa nhân lành, là mục tử hằng hữu, Chúa 

không ngừng lãnh đạo và phù trì Hội Thánh. Xin ban cho chúng con 

vị mục tử Hội Thánh đang chờ đợi: đó là người dám sống theo tinh 

thần Tin Mừng, luôn cố gắng tìm hiểu ý Chúa để hướng dẫn chúng 

con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con nghiệm thấy Chúa nhân hậu khôn 

lường. Ước gì thánh lễ chúng con dâng để cảm tạ và tôn vinh Chúa, 

đem lại cho Hội Thánh niềm vui, là có một vị mục tử đẹp lòng 

Chúa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Chính Thầy đã chọn và cắt cử anh em, để anh em 

thu được kết quả, và kết quả của anh em được lâu bền”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, để giúp chúng con tìm lại sức mạnh, Chúa đã cho 

chúng con được chia sẻ Mình và Máu Thánh Con Một Chúa, là 

lương thực ban sự sống muôn đời. Xin cho Hội Thánh vui mừng 

hoan hỷ, vì có được vị mục tử đang cần. Ước chi người nên như 

tảng đá để dân Chúa tựa nương, và nên như tấm gương phản chiếu 

ánh sáng của Tin Mừng. Chúng con cầu xin… 
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5. CẦU NGUYỆN CHO CÔNG ĐỒNG 

HOẶC THƯỢNG HỘI ĐỒNG 

Ca nhập lễ 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối 

dây tuyệt hảo liên kết anh em . Nguyện xin Đức Ki-tô ban bình an, 

để hướng dẫn tâm hồn anh em. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa hướng dẫn và phù trì Hội Thánh. Xin đưa mắt 

nhìn các tôi tớ Chúa đang họp công đồng (thượng hội đồng). Xin 

ban cho các ngài thần khí đem lại ánh sáng, dẫn tới sự thật và xây 

dựng bình an. Ước chi các ngài ra công tìm hiểu thánh ý Chúa, và 

quyết chí thực hành. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa vừa là chủ muôn vật muôn loài, vừa là Cha từ 

bi lân ái, Chúa không ngừng trông xem gìn giữ chúng con. Xin ban 

thần trí khôn ngoan cho những người có trách nhiệm lãnh đạo dân 

Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ hiểu biết Chúa hơn, và cũng sẽ đáp lại 

mau mắn hơn lời Chúa mời gọi chúng con nên thánh. Chúng con 

cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa chí nhân, xin đưa mắt nhìn lễ vật chúng con cùng 

dâng tiến, và xin cho đoàn tín hữu chúng con được am tường ý 

Chúa, và can đảm đem ra thực hành. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Thánh Thần II 

Ca hiệp lễ 

Đâu có tình yêu thương đích thực, thì ở đấy có Đức Chúa Trời. 

Tình yêu Đức Ki-tô làm cho ta hiệp nhất. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa chí nhân, xin cho tiệc thánh này, củng cố tinh 

thần cho các tôi tớ Chúa đây, để chúng con luôn đứng vững trong sự 

thật, và không có mối bận tâm nào lớn hơn là mở mang Nước Chúa. 

Chúng con cầu xin… 
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6. CẦU CHO CÁC LINH MỤC 
 

Ca nhập lễ 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho người ngèo hèn, băng bó những tấm lòng 

tan nát. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian, làm tư tế của 

giao ước mới để thánh hóa loài người, và làm cho danh Chúa được 

vinh quang rạng rỡ. Xin cho các linh mục là những người mà Con 

Chúa đã chọn, để phục vụ và phân phát các mầu nhiệm thánh, được 

trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho toàn thể dân Chúa, tham dự vào 

chức tư tế của Đức Ki-tô, Chúa cũng đã giao cho một số người nhân 

danh Đức Ki-tô mà giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa cộng đoàn. 

Xin ban cho những người Chúa đã chọn làm linh mục, được luôn 

trung thành với sứ mạng của mình. Ước gì việc phục vụ anh em , 

cũng như chính cuộc đời linh mục, vừa nên hữu ích cho tha nhân, 

vừa góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục, vừa phục vụ bàn 

thờ, vừa phục vụ dân Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, 

mà ban cho hàng linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa, và góp phần 

xây dựng nhiệm thể Chúa Ki-tô, Đấng hắng sống và hiển trị muôn 

đời. 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin Cha lấy 

chân lý mà thánh hóa họ. Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con 

cũng sai họ đến thế gian”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với của lễ chúng con đã 

dâng tiến. Xin cho tiệc Thánh Thể hôm nay, gia tăng sức mạnh cho 

hàng linh mục chúng con, cũng như cho hết mọi thành phần trong 

Hội Thánh. Xin ban cho chúng con một tình yêu không gì lay 

chuyển nổi, khiến chúng con sống trọn tình với Chúa, và luôn vẹn 

nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin… 
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7. CẦU CHO CHÍNH MÌNH 

KHI LINH MỤC ĐANG LÀM MỤC VỤ 

A 

Ca nhập lễ 

Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh , theo kế hoạch Thiên 

Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em: Chính Đức Ki-tô là 

Đấng chúng tôi rao giảng, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 

Đức Ki-tô. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã giao cho con sứ mạng, nhân danh Đức Ki-tô 

chăm sóc gia đình Chúa, không phải vì con đã làm nên công trạng, 

nhưng chỉ vì Chúa thương con vô cùng. Xin ban ơn giúp con hoàn 

thành sứ mạng như Chúa muốn. Ước gì con luôn để Chúa hướng 

dẫn, hầu con có khả năng hướng dẫn cộng đoàn Chúa đã giao cho 

con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng sức mạnh và tình thương, chăm sóc mỗi 

người chúng con trong từng phút từng giờ. Chúa thừa biết gánh 

nặng Chúa đã giao cho con. Ước chi thánh lễ này giúp cho con là 

linh mục, và cộng đoàn giáo dân con phải chăm lo luôn một lòng 

một ý. Được thế, mục tử sẽ cùng với đoàn chiên, hoan hỷ mừng vui 

tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 

mến anh em như vậy, anh em hãy ở trong tình thương của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là nguồn gốc và 

cùng đích mọi loài. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa đã cho con hiệp 

thông với quyền năng chúa, xin Chúa dạy con luôn trung thành rao 

giảng và gắng sống lời Chúa. Nhờ đó, những lời con nói và những 

việc con làm, sẽ giúp anh em con sống quảng đại, hầu đáp lại ơn 

lành Chúa đã ban. Chúng con cầu xin… 
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7. CẦU CHO CHÍNH MÌNH 

KHI LINH MỤC ĐANG LÀM MỤC VỤ 

B 

Ca nhập lễ 

Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu 

là hạnh phúc? Chua la phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha chí nhân, xin nghe lời con khẩn nguyện, xin mở lòng 

con đón nhận ánh sáng của Thánh Thần, để con thực sự nên người 

linh mục Cha mong muốn: đó là người đem hết lòng tin, mà cử 

hành các mầu nhiệm thánh, đem hết khả năng mà phục vụ cộng 

đoàn, và sống cả cuộc đời với Cha cho trọn tình con thảo. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin dủ thương chấp nhận của lễ chúng con cùng 

dâng tiến. Xin nhìn đến Đức Ki-tô: Người vừa là tư tế, vừa là của lễ; 

chính Người đã cho con tham dự vào chức tư tế của Người . Xin 

dạy con biết cùng với Người dâng mình làm của lễ thiêng liêng, 

đáng được Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su nói với những ai luôn gắn bó với Người, trong 

những lúc gặp thử thách gian nan rằng: “Thầy sẽ ban cho anh em 

quyền cai trị, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho con tìm được sức mạnh nhờ bánh ban 

sự sống. Chúa lại cho con tìm được niềm vui, nhờ chén ban ơn cứu 

độ muôn đời. Xin cho con một niềm tin vững mạnh để phụng sự 

Chúa. Xin cũng cho con một tinh thần bất khuất, một lòng mến chân 

thành, để con dám xả thân, giúp anh em đạt tới ơn cứu độ. Chúng 

con cầu xin… 
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7. CẦU CHO CHÍNH MÌNH 

KỶ NIỆM NGÀY THỤ PHONG 

C 
 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em , để anh em ra đi, thu được 

kết quả, và kết quả anh em được lâu bền”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính 

Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự, vào chức vụ tư tế độc 

nhất của Đức Ki-tô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một 

niềm tin mạnh mẽ, để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong 

nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu 

nhiệm cứu độ, như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này, để ca tụng 

ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái thương con mặc dầu con bất xứng, 

xin Chúa cũng gia tăng ân sủng, giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã 

giao. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Khi nâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào Máu 

Đức Ki-tô, khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã 

cử hành mầu nhiệm đức tin, để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin 

cho trọn cuộc đời chúng con, cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng 

con cầu xin… 
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8. CẦU CHO CÁC THỪA TÁC VIÊN 

CỦA HỘI THÁNH 
 

Ca nhập lễ 

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có 

nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa. Có 

nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa, làm 

mọi sự trong mọi người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho những ai có chức phận trong Hội 

Thánh, là phải biết phục vụ anh em, chứ không phải để cho người ta 

phục vụ mình. Xin ban cho họ luôn hành động theo tinh thần Phúc 

Âm, hiền hòa trong cung cách đối xử, gắng tìm hiểu ý Chúa và mau 

mắn thực hành. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha chí thánh, ngay trước lúc hiến mình cho Cha, Đức 

Giê-su Con Cha đã muốn để lại cho môn đệ, một tấm gương bác ái 

yêu thương, nên Người đã rửa chân cho các Tông Đồ. Xin chấp 

nhận lễ vật chúng con dâng trên bàn thánh, và ban cho chúng con 

tinh thần khiêm tốn phục vụ, để bản thân chúng con cũng trở nên 

của lễ, làm một với Chúa Giê-su Ki-tô, Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Phúc thay những đầy tớ nào, khi chủ về mà còn thấy 

tỉnh thức! chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn, và đến tận bên mà tiếp đãi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa dọn cho con cái Chúa, bánh trường sinh và 

chén cứu độ. Xin cho họ nên những người tôi tớ trung thành, trong 

công việc rao giảng Tin Mừng, cử hành bí tích và thực thi bác ái, để 

danh Chúa được vinh quang rạng rỡ, và dân Chúa được hưởng ơn 

cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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9. XIN ƠN GỌI LÀM LINH MỤC 
 

Ca nhập lễ 

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy xin Chủ ruộng, 

sai thợ ra gặt lúa về”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã an bài cho dân Chúa luôn có 

người lãnh đạo. Xin ban Thần Khí Chúa cho Hội Thánh, để Người 

cho xuất hiện, những linh mục mà thế giới đang cần: đó là những 

mục tử vừa sốt sắng phục vụ bàn thờ, vừa hăng say rao giảng Tin 

Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật, và lời cầu của dân Chúa đây. 

Ước chi trong số Kitô hữu, ngày càng có thêm người dám xả thân vì 

Chúa và vì anh em, trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa, 

và khi đã tra tay cầm cày, thì không nhìn trở lại. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Căn cứ vào điều này, mà chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời bồi dưỡng chúng 

con. Xin cho bí tích tình yêu này, làm xuất hiện trong cánh đồng 

truyền giáo, thêm nhiều tay thợ gặt lành nghề, dám vì Chúa mà hiến 

thân phục vụ anh em. Chúng con cầu xin… 
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10. CẦU CHO TU SĨ 
 

Ca nhập lễ 

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chính Chúa đã đặt trong lòng nhiều Kitô hữu niềm 

khát vọng hiến dâng cuộc đời cho Chúa, và cũng chính Chúa đã ban 

cho họ những năng lực cần thiết giúp họ đáp lời Chúa mời gọi. 

Chúa đã kêu mời họ chỉ kiếm tìm Nước Chúa mà thôi, thì xin hướng 

dẫn họ trên đường về với Chúa. Xin cho họ biết từ bỏ chính mình, 

luôn ra công gắng sức, bước theo Chúa Ki-tô nghèo khó và khiêm 

nhường, để xả thân phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Chúng con 

cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và thánh hóa 

những ai đáp lời Chúa gọi, dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu 

trì. Xin cho họ trung thành tuân giữ những điều đã thề nguyền, là 

chỉ dành cho một mình Chúa trọn mối tình của họ. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Thiên sứ của Đức Chúa nói với ông Ê-li-a: “Dậy mà ăn, vì 

ngươi còn phải đi đường xa”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chính tình yêu Chúa đã quy tụ những người cùng 

nhau chia sẻ cuộc sống tu trì. Giờ đây Chúa lại cho họ cùng nhau 

chia sẻ một tấm bánh. Xin cho họ được đồng tâm nhất trí, và lấy 

tình bác ái mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ đó, trước mặt anh chị em đồng 

loại, họ sẽ thánh chứng nhân đích thực của Chúa Ki-tô. Đấng hằng 

sống và hiển trị muôn đời. 
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11. XIN ƠN GỌI LÀM TU SĨ 
 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy về bán tài sản 

của anh, mà bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha chí thánh, Cha muốn cho hết mọi người nên thánh, 

nhưng có một số được Cha mời gọi, diễn lại cuộc đời Con Cha cách 

trung thực hơn, Cha đã muốn dành riêng họ cho Cha, vậy xin ban 

cho họ, được sống trong Hội Thánh và trước mặt người đời, như 

những dấu chỉ của Nước Trời đang tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Giê-su Ki-tô Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người 

hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 

Hoặc (Khi chủ tế cũng là tu sĩ) 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đưa mắt nhìn sem cộng 

đoàn tu sĩ chúng con, mà ban cho chúng con một sức sống dồi dào, 

để chúng con có khả năng thu hút và đón nhận những anh (chị) em 

mới. Xin trợ giúp mỗi người chúng con, để càng ngày chúng con 

càng trở nên giống Chúa là Đấng Trọn Lành, và để chúng con tận 

dụng mọi khả năng Chúa ban, mà giúp cho những người sống chung 

quanh chúng con, đạt tới ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha chí thánh, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng, và 

thương đến những người đang có ý định bước theo Con Một Cha 

trên con đường hẹp của Tin Mừng, để họ vừa có khả năng sống 

cuộc đời ác ái, lại vừa biết dùng sự tự do như một ân huệ của Chúa 

Thánh Thần. Chúng con cầu xin… 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã bỏ 

mọi sự mà theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội, và được hưởng sự 

sống đời đời làm gia nghiệp”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho chúng con 

được chia sẻ, bánh hằng sống và chén cứu độ. Xin cho thần lương 

này giúp người tu sĩ, mau mắn đáp lại đòi hỏi của Phúc Âm, và vẽ 

lại trong cuộc đời mình, hình ảnh sống động của Thầy Chí Thánh, 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Hoặc (Khi chủ tế cũng là tu sĩ) 

Lạy Chúa, ước chi nguồn sinh lực chúng con vừa đón nhận nơi 

bàn tiệc Thánh Thể hôm nay, giúp chúng con trung thánh sống theo 

luật Chúa, để chúng con vừa nên nhân chứng của tình yêu Chúa 

trước mặt mọi người, vừa đem hết khả năng để chiếm cho bằng 

được những của cải không bao giờ hư nát. Chúng con cầu xin… 
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12. CẦU CHO GIÁO DÂN 
 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia 

lấy vùi vào ba đấu bột, cho đén khi cả khối bột dậy men”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Tin Mừng giữa lòng thế giới, 

thành nắm men làm cho cả khối bột dậy lên. Xin đưa mắt nhìn xem, 

tất cả những ai đang sống giữa cảnh đời huyên náo, nhưng lòng vẫn 

thiết tha đáp lại ơn gọi làm Kitô hữu. Xin cho tâm hồn họ, luôn 

được thần khí Đức Ki-tô thiêu đốt, để họ vừa chu toàn bổn phậnnf 

công dân, vừa tích cực mở mang Nước Trời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cứu độ loại người, nhờ lễ tế của Đức 

Ki-tô Con Chúa. Xin cho của lễ chúng con dâng, đem lại những hoa 

trái dồi dào: xin cho người Kitô hữu mau mắn đáp lại ơn gọi tông 

đồ, là góp phần làm cho thế giới, được nhuần thăm tinh thần Đức 

Ki-tô nơi họ đang sống và hoạt động. Nhờ vậy, họ có thể góp sức 

vào công cuộc thánh hóa loài người. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Khi anh em sinh hoa kết quả dồi dào, và trở thành 

mốn đệ của Thầy, thì đó là Cha Thầy được tôn vinh”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin thương ban ân sủng dồi dào, cho những người 

tuy ở giữa thế gian, nhưng vẫn quyết tâm sống như những Kitô hữu. 

Xin cho tiệc Thánh Thể hôm nay, làm cho lòng tin của họ thêm 

vững mạnh, giúp họ nên nhân chứng của Tin Mừng. Nhờ vậy, họ sẽ 

làm cho Hội Thánh hiện diện trong hết mọi sinh hoạt tràn thế. 

Chúng con cầu xin… 
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13. CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐƯỢC HIỆP NHẤT 

A 
 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi 

và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi, thì tôi biết Chúa 

Cha; tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho 

những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được luôn 

luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Giê-

su, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, được mãi mãi 

đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ 

một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương loài người, chúng con 

khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện: xin gìn giữ chúng con, luôn sống 

dưới quyền năng Chúa Thánh Thần, và chúng con sẽ quảng đại hơn 

khi đáp lại ơn gọi làm Kitô hữu. Nhớ đó, chúng con có thể làm 

chứng cho chân lý, và tích cực góp phần xây dựng sự hiệp nhất giữa 

những người tin, và đem lại bình an cho mọi người. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Ki-

tô, để quy tụ một đoàn con đông đảo; xin thương tình ban cho Hội 

Thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Chính nhờ Người, Cha đã soi dẫn chúng con nhận biết chân lý 

của Cha, để khi được kết hiệp trong cùng một đức tin, và nhờ một 

phép rửa duy nhất, chúng con trở thành Nhiệm Thể của Người. 

Cũng chính nhờ Người, Cha đã cho mọi dân tộc được lãnh nhận 

Chúa Thánh Thần, Đấng phân phát mọi ân huệ và kiến tạo sự hiệp 

nhất. Chính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các nghĩa tử, hiện 

diện trong toàn thể Hội Thánh, để hướng dẫn chỉ huy. 

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Cha, và tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là 

một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ, một tấm bánh và một chén 

rượu. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối 

dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa, xin cho bí tích này 

cũng làm cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu 

xin… 
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13. CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐƯỢC HIỆP NHẤT 

B 
 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về từ giữa 

muôn dân nước, để chúng con cảm tạ Thánh Danh, và được hiên 

ngang tán dương Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng nhau 

tuyên xưng Cha là Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn muốn điều 

Cha muốn, và làm điều Cha dạy, để các Kitô hữu tập họp thành 

cộng đoàn dân thánh, được cùng nhau chia sẻ một đức tin, và đoàn 

kết với nhau nhờ đức ái. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn chúng con biết quay về 

với Chúa, để cùng nhau thú nhận lỗi lầm và dâng lời ca ngợi, nhờ 

đó chúng con mới có thể dẹp bỏ bao nhiêu mối bất hòa giữa người 

Kitô hữu với nhau, và đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn trong Hội 

Thánh duy nhất, bấy giờ, tay trong tay, chúng con sẽ tiến về Nước 

Chúa như anh em một nhà. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bí tích cứu độ, chúng 

con tha thiết nài xin Chúa, cho bí tích tình yêu này nên dấu chỉ sự 

hiệp nhất, và dây liên kết đoàn tín hữu chúng con. Chúng con cầu 

xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Chính nhờ Người, Cha đã soi dẫn chúng con nhận biết chân lý 

của Cha, để khi được kết hiệp trong cùng một đức tin, và nhờ một 

phép rửa duy nhất, chúng con trở thành Nhiệm Thể của Người. 

Cũng chính nhờ Người, Cha đã cho mọi dân tộc được lãnh nhận 

Chúa Thánh Thần, Đấng phân phát mọi ân huệ và kiến tạo sự hiệp 

nhất. Chính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các nghĩa tử, hiện 

diện trong toàn thể Hội Thánh, để hướng dẫn chỉ huy. 

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Cha, và tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối 

dây tuyệt hảo liên kết anh em. Nguyện xin Đức Ki-tô ban bình an, 

để hướng dẫn tâm hồn anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em đến 

hưởng bình an đó, và làm nên một thân thể duy nhất. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nguồn mạch tình yêu là Chúa 

Thánh Thần. Chính nhờ Người, mà của lễ chúng con dâng được 

Chúa thương chấp nhận. Xin Người cũng quy tụ trong một tình bác 

ái yêu thương, hết mọi người tín hữu của Chúa. Chúng con cầu 

xin… 
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13. CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐƯỢC HIỆP NHẤT 

C 
 

Ca nhập lễ 

Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như ă đã nhận được 

ơn kêu gọi, để chia sẻ cùng một niềm cậy trông. Chỉ có một Đức 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của 

mọi người, Đấng ngự trên mọi người, giữa mọi sự và trong mọi 

người chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh nhờ Thần Khí Chúa, được thêm 

sinh lực dồi dào. Bấy giờ Hội Thánh sẽ tiến triển trong nổ lực kiếm 

tìm chân lý, và làm hết sức mình để xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi 

người Kitô hữu với nhau. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nghiệm thấy Chúa yêu 

thương chúng con biết chừng nào. Và xin dùng sức mạnh của Thần 

Khí, liên kết các Kitô hữu còn chia rẽ. Nhờ đó, Hội Thánh sẽ xuất 

hiện, như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong thế giới loài người. 

Và một khi được lôi kéo, nhờ Hội Thánh là ánh sáng muôn dân, thế 

giới sẽ tin vào Đức Ki-tô Chúa đã sai đến. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin cho lễ vật chúng con dâng, nên như ngọn lửa 

hồng thiêu đốt tội lỗi, đã gây chia rẽ giữa các cộng đoàn tín hữu 

Chúa Ki-tô. Vì chúng con đã nên một thân thể, nhờ một bí tích 

Thánh Tẩy duy nhất, xin cho chúng con mai ngày được cùng nhau 

chia sẻ một bàn tiệc Thánh Thể mà thôi. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Chính nhờ Người, Cha đã soi dẫn chúng con nhận biết chân lý 

của Cha, để khi được kết hiệp trong cùng một đức tin, và nhờ một 

phép rửa duy nhất, chúng con trở thành Nhiệm Thể của Người. 

Cũng chính nhờ Người, Cha đã cho mọi dân tộc được lãnh nhận 

Chúa Thánh Thần, Đấng phân phát mọi ân huệ và kiến tạo sự hiệp 

nhất. Chính Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các nghĩa tử, hiện 

diện trong toàn thể Hội Thánh, để hướng dẫn chỉ huy. 

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Cha, và tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên 

một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, để họ cũng được 

nên một trong chúng ta. Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, xin 

cho họ được hoàn toàn nên một”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với hy lễ Đức Ki-tô, 

chúng con tha thiết nài xin Chúa, ban Thần Khí để Ng thánh hóa 

Giáo Hội. Chính Thần Khí sẽ làm cho những người mang danh Kitô 

hữu, được hiệp nhất trong một đức tin, mà tôn thờ phụng sự Chúa. 

Chúng con cầu xin… 
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14. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG 

CHO CÁC DÂN TỘC 

A 
 

Ca nhập lễ 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh Tôn 

Nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận 

biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. 

Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gởi 

nhiều tay thợ lành nghề, đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. 

Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu, sẽ xuất hiện một dân 

mới không ngừng phát triển: đó là đoàn dân được Lời Chúa quy tụ, 

và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã gởi ánh sáng thật đến cho trần gian, khi ban 

cho thế gian chính Con Một Chúa. Xin đổ tràn Thần Khí Chúa trên 

khắp cõi địa cầu. Chính Người gieo vãi hạt giống chân lý trong tâm 

khảm con người, giúp con người sẵn sàng đón nhận đức tin. Xin cho 

hạt giống Thần Khí đã gieo vãi, sơm nảy mầm và sinh hoa kết quả. 

Bấy giờ, hết thảy mọi người được tái sinh trong cùng một đức tin, sẽ 

nhờ Đức Ki-tô mà thành một dân mới. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Ki-tô mà nhớ lại rằng: 

chính Người đã hy sinh chịu chết, để muôn người được ơn cứu độ. 

Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất, được nhờ Ng mà 

nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng Người, dâng 

lên Chúa một của lễ tinh tuyền duy nhất. Người hằng sống và hiển 

trị muôn đời. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy dạy muôn dân tuân giữ những điều 

Thầy đã truyền cho anh em. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con, cũng chính 

là lương thực Chúa sẽ ban trong Nước Chúa sau này, vừa nuôi 

dưỡng lòng tin của Hội Thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người  đến 

cùng Đức Ki-tô là sự thật. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  
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14. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG 

CHO CÁC DÂN TỘC 

B 
 

Ca nhập lễ 

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển, cho mọi nước 

hay những kỳ công của Người. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để công trình của Đức Ki-tô tiếp tục cho đến ngày 

tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ, 

Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người người. Xin soi sáng các 

Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng, mình đã được Chúa chọn để đem 

Tin Mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn 

cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là 

Cha, và nhìn nhận Đức Ki-tô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 

đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân từ, xưa kia, để cứu độ trần gian tội lỗi, 

Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Ki-tô, khi Người đổ máu đào để 

tôn vinh Chúa. Hôm nay, Hội Thánh cũng đang dâng tiến Chúa 

chính lễ tế này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng 

Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, ước gì bí tích Thánh Thể 

làm cho chúng con nên thánh, trong cộng đoàn dân Chúa ngày một 

thánh thiện. Nhờ đó, cộng đoàn sẽ có khả năng làm cho muôn dân 

được hưởng nhờ ơn cứu độ Đức Ki-tô đem lại, khi Người hy sinh 

trên thập giá. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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15. CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐANG BỊ BÁCH HẠI 
 

Ca nhập lễ 

Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ, Hội Thánh không ngừng 

dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả, Chúa đã an bài cho Hội Thánh 

tham dự vào cuộc thương khó của Đức Ki-tô. Xin Chúa đưa mắt 

nhìn, các Kitô hữu bị bách hại vì danh Chúa, mà đổ tràn Thần Khí 

giúp họ sống kiên nhẫn và yêu thương, để trong cảnh gian truân 

cùng khốn, họ luôn luôn xử sự như những chứng nhân đích thưch 

của Tin Mừng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lời cầu và lễ vật của chúng con, mà ra 

tay nâng đỡ phù trì các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin. Giữa 

bao nỗi gian lao thử thách, xin cho họ luôn tìm được niềm vui, vì 

được kết hợp với Đức Ki-tô chịu khổ nạn, và vì biết mình đã được 

ghi tên vào sổ các thánh nam nữ trên trời. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Phúc thay cho anh em  khi vì Thầy, mà bị người ta 

vu khống và ngược đãi. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 

thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lơn lao”. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ 

nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, củng cố 

lòng tin của cộng đoàn dân thánh. Xin giúp các anh chị em chúng 

con , đang trải qua cơn thử thách ngặt nghèo, biết can đảm vác thập 

giá đi theo Đức Ki-tô; và trước mặt người thế, dám hiên ngang nhận 

mình là Kitô hữu mà không hề hổ thẹn. Chúng con cầu xin… 
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16. DỊP TĨNH TÂM HOẶC HỘI THẢO MỤC VỤ 
 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Ở đâu có hai ba người  họp lại nhân danh Thầy, thì 

Thầy ở giữa họ”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại, để chúng con cùng 

nhau tìm ý Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con niềmkhát vọng 

đi tìm sự thật. Xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, và 

giúp chúng con sống trong tinh thần yêu chuộng hòa bình. Và một 

khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi, xin cho chúng con một 

lòng một ý, và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xưa Chúa đã hứa sẽ ở giữa những 

người cùng nhau hội họp nhân danh Chúa. Xin thực hiện lời Chúa 

đã hứa, mà tiếp tục ở giữa chúng con, và ban cho chúng con bình an 

của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ có thể, làm chứng cho tình thương 

và sự thật. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhìn lễ vật chúng con 

dâng, và ban cho chúng con thấy rõ những gì là ngay chính trước 

mặt Chúa, và can đảm nói lại cho anh em. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Thánh Thần 

Ca hiệp lễ 

Đâu có tình yêu thương đích thật, thì ở đấy có Đức Chúa Trời. 

Tình yêu Đức Ki-tô làm cho ta hiệp nhất. 
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Hoặc: 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối 

dây tuyệt hảo liên kết anh em. Nguyện xin Đức Ki-tô ban bình an, 

để hướng dẫn tâm hồn anh em. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho thần lương 

chúng con vừa lãnh nhận, gia tăng sức mạnh cho chúng con, giúp 

chúng con trung thành hơn nữa với điều luật yêu thương của Chúa, 

và mạnh dạn làm chứng cho sự thật, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi 

đâu. Chúng con cầu xin… 
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17. CẦU CHO TỔ QUỐC 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Đấng an bài mọi sự, Chúa trông nom giữ gìn 

thế giới. Xin nhìn đến mảnh đất Chúa đã ban cho các bậc tổ tiên, 

nơi chúng con đang sống. Xin ban cho hết mọi người dân biết tìm 

lợi ích chung, cho các nhà lãnh đạo được khôn ngoan sáng suốt. 

Nhờ đó xã hội chúng con sẽ công bình hơn, và thế giới chúng con 

đang sống, cũng sẽ an vui hạnh phúc hơn. Chúng con cầu xin… 

18. CẦU CHO NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, 

và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà 

ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết 

cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh 

vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu 

xin… 

19. NHÂN CÁC CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới làm chủ thế giới, nhưng Cúa lại 

giao cho con người  quyền gìn giữ trông nom. Xin trợ giúp các vị 

nguyên thủ quốc gia đang cùng nhau trao đổi về những vấn đề của 

thời đại hôm nay. Xin ban cho các ngài tinh thần khôn ngoan và 

hiếu hòa, để xây dựng tình huynh đệ trên thế giới. Nhờ đó, các ngài 

sẽ có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ Chúa đã giao. Chúng con cầu 

xin… 
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20. CẦU CHO VỊ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 
 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng hết thảy mọi người phải thần phục suy tôn. 

Xin trợ giúp người Chúa đã đặt làm nguyên thủ quốc gia chúng con, 

để có thể hoàn thành sứ mạng Chúa đã giao trong tinh thần tôn 

trọng luật Chúa. Xin cho vị nguyên thủ chúng con, nên cánh tay nối 

dài của Chúa trên xứ sở này, để đem lại tự do và hòa bình cho dân 

cho nước. Chúng con cầu xin… 
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21. CẦU CHO CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC PHÁT TRIỂN 
 

Ca nhập lễ 

Nếu ai có của cải thế gian, và thấy anh em mình lâm cảnh túng 

thiếu, lại chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên 

Chúa ở mãi trong người ấy được? 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho tất cả các dân tộc có cùng một 

nguồn gốc. Chúa lại muốn cho họ nhận biết Chúa, và quy tụ họ 

thành một gia đình. Xin tuôn đổ tình thương Chúa trong lòng mọi 

người, để hết thảy đều cùng chung một khát vọng, là lo sao cho anh 

em cũng được tiến triển với mình. Rồi một khi đã dẹp bỏ những 

hàng rào ngăn cách, và cùng nhau chia sẻ những tài nguyên Chúa 

ban, cá nhân mỗi người sẽ được phát triển, và xã hội loài người sẽ 

công bình thịnh vượng hơn. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật, và đáp lại lời cầu của chúng 

con. Xin cũng ban Thần Khí làm cho hết mọi người thành nghĩa tử, 

để cùng nhau xóa bỏ mọi hình thức bất công. Nhờ đó trong thế giới 

hôm nay, mỗi người sẽ có chỗ đứng của mình, và hết thảy sẽ được 

sống bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, đất chứa chan phúc lộc của Ngài, từ ruộng đất, Chúa 

cho con người kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi tấm 

lòng. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc Thánh 

Thể, đó là tiệc Chúa ban để quy tụ gia đình nhân loại. Xin Chúa cho 

bí tích hiệp nhất chúng con vừa lãnh nhận, đem lại cho chúng con 

một tình yêu mãnh liệt và tinh tuyền, giúp chúng con tích cực góp 

phần vào công cuộc phát triển các dân tộc, được vậy, chúng con sẽ 

có thể xây dựng một xã hội công bình hơn, nhờ tinh thần bác ái Kitô 

hữu. Chúng con cầu xin… 
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22. CẦU CHO HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ 
 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin nhận lời các tôi tớ Chúa nguyện cầu, và dẫn đưa chúng con 

bước vào đường công lý. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải cho nhân loại, rằng những ai xây 

dựng hòa bình, sẽ được phúc gọi là con cái Chúa. Xin giúp chúng 

con luôn kiếm tìm công lý Chúa đã dạy, vì chỉ có thế, chúng con 

mới được hưởng một nền hòa bình đích thực và trường cửu. Chúng 

con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng loài người chúng con, để chúng 

con sống an vui hạnh phúc, Chúa lại lấy tình phụ tử mà chăm sóc 

mọi người . Xin dạy chúng con biết chung sống với nhau trong hòa 

bình, và biết lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với nhau. Chúng 

con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ và điều khiển lịch sử loài 

người, xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà ban hòa bình cho thời 

đại chúng con, để chúng con được vui mừng ca ngợi lòng từ ái vô 

biên của Chúa. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa hòa bình, nơi nào có oán ghét hận thù 

thì không có Chúa. Nơi nào có bất hòa chia rẽ thì Chúa lìa xa. Xin 

ban cho những ai đang sống trong hòa bình, biết giữ ân huệ đó. Còn 

những ai đang bất hòa bất thuận, biết quên chuyện cũ đi. Chúng con 

cầu xin… 
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Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng bánh rượu tượng trưng cho bình an 

và hiệp nhất, để trở thành bí tích đem lại ơn cứu độ cho chúng con, 

nhờ Con Chúa là Vua Hòa Bình. Xin Chúa thương chấp nhận để của 

lễ chúng con dâng tiến, giúp con cái Chúa sống với nhau trên thuận 

dưới hòa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. 

Hoặc: 

Cúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xưa kia, trước khi lìa cõi thế, Đức Ki-tô đã để lại ơn 

bình an cho chúng con. Hôm nay Người lại thương nâng đỡ, khi ban 

cho chúng con Mình và Máu Thánh Người. Xin cũng ban cho chúng 

con tinh thần bác ái, để chúng con góp phần làm cho ơn bình an của 

Chúa Ki-tô được sinh hoa kết quả dồi dào. Chúng con cầu xin… 
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23. CẦU CHO VIỆC HÒA GIẢI 
 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách. Nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng. 

Công thức sám hối 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin dâng lời chúc tụng, vì 

Chúa đã đến cho mọi người được giao hòa với Thiên Chúa, là Thân 

Phụ của Chúa, và cũng là Thân Phụ chúng con, xin Chúa thương xót 

chúng con. 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúng con xin dâng lời chúc tụng, vì Chúa là người tôi trung, 

nhưng trong cuộc sống trần gian, Chúa đã chấp nhận thành hiện 

thân của tội lỗi, cho chúng con nhờ Chúa mà được nên thánh. Xin 

Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

Đ. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

Chúng con xin dâng lời chúc tụng, vì luôn hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, để dẫn đưa chúng con 

đến với Người. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng 

ta đến sự sống muôn đời. 

Đ. A-men. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa giàu lòng nhẫn nại, luôn sẵn sàng tha 

thứ, Chúa dành những thời gian đặc biệt, để thi ân giáng phúc cho 

loài người. Nhớ đó muôn dân có thể nhận biết Chúa là Đấng tạo 

thành và cứu độ sinh linh. Ước gì chúng con biết nắm lấy thời cơ 

thuận tiện này, mà hăng say đáp lại lời bình an của Chúa và tích cực 

cộng tác vào công trình hòa giải muôn loài trong Đức Ki-tô. Người  
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là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 

Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc đặc biệt trong Mùa Phục Sinh 

Lạy Chúa là Thiên Chúa tự do tuyệt dối và thánh thiện vô song, 

Chúa muốn làm cho cả nhân loại nên một dân nước gồm toàn người 

tự do. Giờ đây Chúa lại ban cho Hội Thánh được một năm (một thời 

gian0 dồi dào ân sủng, xin cho Hội Thánh được thêm phần tự do, và 

ngày càng trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa đối với loài người. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhớ lại: Con Một Chúa là Đấng ban cho chúng 

con được bình an và làm hòa với Chúa, Người đã đổ máu đào mà 

xóa bỏ tội lỗi trần gian. Giờ đây, Giáo Hội (đang hân hoan củe hành 

năm thánh, và) dâng lên Chúa những lễ vật này: Cúi xin Chúa vui 

lòng chấp nhận, và giúp chúng con biết cộng tác với Chúa Giê-su, 

để đem lại sự tự do đích thực cho hết thảy mọi người. Chúng con 

cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa là Cha của hết thảy mọi người, này chúng con dâng 

lễ vật lên bàn thờ Chúa. Xin Chúa cất khỏi lòng chúng con mọi vết 

tích hận thù chia rẽ, để chúng con được giao hòa với anh em trước. 

Như vậy, chúng con mới có thể chân thành dâng của lễ, sẽ làm cho 

chúng con được giao hòa với Chúa, là chính Đức Giê-su Ki-tô Chúa 

chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên I, hay Kinh Tiền Tụng 

chung I. 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đén cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
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Hoặc: 

Chúa nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em 

được trọn vẹn”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa đón nhận Mình và Máu Thánh Đức 

Ki-tô. Ước gì chúng con tìm được trong bí tích hiệp nhất này, những 

năng lực cần thiết, giúp chúng con mang lại hòa bình của Đức Ki-tô, 

cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, mà không chút nản chí sờn 

lòng. Chúng con cầu xin… 

Công thức ban phép lành trọng thể 

Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, đã cho anh chị em được hòa 

giải với Người nhờ Đức Ki-tô, xin Người thương tuôn đổ ơn phúc, 

làm cho lòng tin cậy mến của anh chị em được củng cố vững vàng. 

Đ. A-men. 

Anh chị em đã tin tưởng bước theo Đức Ki-tô, xin Người ban 

cho anh chị em một tâm hồn cởi mở để yêu mến tha nhân, và nhờ đó 

sẵn sàng đón nhận ơn Chúa trong thời gian cứu độ này, đồng thời 

cũng trở nên ánh sáng chiếu soi mọi người chung quanh. 

Đ. A-men. 

Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta  ơn hòa giải, xin Người cho anh 

chị em được sống và hoạt động trong bình an của Người. Xin Người 

cho tâm hồn anh chị em được vui mừng hoan hỷ, và sau hết, xin 

Người dẫn đưa anh chị em vào cõi phúc trường sinh. 

Đ. A-men. 

Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, và Chúa Con, † và 

Chúa Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ. A-men. 
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24. THỜI CHIẾN TRANH HỖN LOẠN 
 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho các ngươi được bình an, 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ, các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời. Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Hoặc: 

Sóng tử thần dồn dập quanh tôi, màng lưới âm ty bủa vây tứ 

phía. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, từ thánh điện, Chúa đã nghe 

tiếng tôi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh, nhưng lại ghét chiến tranh, Chúa 

là tình thương, nhưng vạch trần những điều giả dối. Chúa thấy 

chăng sự dữ đang hoành hành chung quanh chúng con, và ngay 

trong chúng con. Xin loại trừ tận gốc, để tiêu diệt hung ác bạo tàn, 

và chấm dứt lầm than đau khổ. Bấy giờ, hết thảy mọi người sẽ xứng 

danh là con cái Chúa. Chúng con cầu xin… 

 Hoặc: 

Lạy Chúa là Đấng yêu chuộng hòa bình, và là Đấng ban phát 

hòa bình, biết Chúa là sống, phụng sự Chúa là cùng Chúa hiển trị. 

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hiểm đang đe dọa. Và bởi vì 

chúng con đã một niềm tin tưởng vào Chúa, xin cho chúng con 

không còn phải sợ những hậu quả của tranh chấp hận thù. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhớ lại: Con Một Chúa là Vua Hòa Bình, Người 

đã đổ máu đào trên cây thập tự, để tiêu diệt hận thù tranh chấp. Xin 

thương nhận của lễ chúng con đây, và cũng là của lễ chính Người đã 

dâng tiến, để nhờ Người mà cảnh lầm than khổ cực của chúng con 

chám dứt, và ánh sáng của hòa bình mau ló dạng. Chúng con cầu 

xin… 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách 

của thế gian. Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, bánh thánh Chúa ban tặng, vừa là của ăn tăng thêm 

sinh lực cho con người, vừa là sợi dây liên kết hết mọi Kitô hữu. 

Xin cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con dẹp 

bỏ những toan tính điên cuồng của hận thù ghen ghét, và chỉ còn 

dựa vào sức mạnh của công lý và tình thương. Chúng con cầu xin… 
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25. XIN ƠN THÁNH HÓA 

SỨC LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

Ca nhập lễ 

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa sáng 

tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa thấy mọi sự Người 

đã làm ra: rất là tốt đẹp. 

Hoặc: 

Lạy Cúa, xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của 

Chúa. Xin Ngài củng cố việc tay chúng con làm. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã tạo thành vũ trụ, và muốn con người cũng 

góp phần vào công trình đó. Xin cho công việc chúng con làm, vừa 

giúp chúng con tự nuôi sống, vừa đem lại lợi ích cho những người 

thân cận, đồng thời giúp mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu 

xin… 

 Hoặc: 

Lạy Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ, Chúa đã muốn cho con 

người mỗi ngày một trở nên toàn hảo, và hoàn thành công trình tạo 

dựng của Chúa. Xin giúp cho chúng con biết tích cực lo cho mọi 

người, có điều kiện làm việc xứng hợp với nhân phẩm; xin dạy 

chúng con khi gắng sức làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp, biết hoạt 

động trong tinh thần liên đới với anh em, và phục vụ hết thảy mọi 

người. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, 

làm lương thực nuôi sống thể xác, và làm bí tích đổi mới tâm hồn; 

xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết 

cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên V 
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Ca hiệp lễ 

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa 

Giê-su Ki-tô, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc yêu thương hiệp nhất, chúng 

con nài xin Chúa nhân từ, ban phúc lành cho công việc Chúa đã 

giao phó cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ có được của nuôi 

thân xác, và góp phần mở rộng Nước Chúa ở thế gian. Chúng con 

cầu xin… 
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B 

NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn cho con người ra công gắng sức chế ngự 

thiên nhiên. Xin đừng để cho tiến trình này, lại biến đổi con người 

thành nô lệ vật chất, nhưng xin cho mọi người, biết nghe theo tiếng 

nói của Thần Khí, để nhờ đó, lòng bác ái yêu thương sẽ thắng được 

những ước muốn thống trị. Và sau khi đã cùng với anh em kề vai sát 

cánh, con người sẽ hoàn thành công trình tạo dựng trong Đức Ki-tô. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật và lời cầu của Hội Thánh, và 

xin cho cuộc đời lao động chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ 

này, cũng góp phần vào công trình cứu độ của Đức Ki-tô , Đấng 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con bánh đem lại sự sống 

muôn đời. Xin đừng để chúng con thiếu thốn những gì cần thiết cho 

sự sống hôm nay. Chúng con cầu xin… 
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26. CẦU CHO VIỆC CÀY CẤY 

A 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu 

của Chúa. Xin Ngài củng cố việc tay chúng con làm. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chúng con đem hạt giống gieo vào lòng đất, nhưng 

chỉ một mình Chúa mới làm cho hạt giống nảy mầm, lớn lên và sinh 

hoa kết quả. Xin cho chúng con biết nhìn nhận Chúa, là Đấng ban 

sự sống cho muôn loài, và nhìn nhận hoa quả công việc của chúng 

con, là ân huệ của lòng từ bi Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Đâng làm cho ruộng 

vườn đất đai được tốt tươi màu mỡ, và cũng là Đấng làm cho mùa 

gặt thiêng liêng được phong phú dồi dào. Xin giáng phúc cho ruộng 

vườn chúng con gieo vãi, để mùa màng năm nay, đem lại cho chúng 

con hoa màu tươi tốt, và để chúng con được an tâm phụng sự Chúa 

trong suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên V 

Ca hiệp lễ 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích bồi dưỡng chúng con. Xin lấy 

tình phụ tử nhìn xem công việc chúng con làm. Chính Chúa đã cho 

chúng con được sinh ra, được sống và lớn lên, xin ban phúc lành 

cho đồng ruộng chúng con canh tác, để hoa màu chúng con thu 

hoạch được dồi dào, góp phần làm cho mọi người hết thảy có lương 

thực nuôi thân. Chúng con cầu xin… 
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B 

CÁC LỜI NGUYỆN KHÁC 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa quảng đại khôn lường, xin đổ tràn ân 

phúc trên dân thánh Chúa đây, và xin cho ruộng đất chúng con đem 

lại hoa trái dồi dào. Xin dạy chúng con biết sử dụng như những 

người con thảo, để tôn vinh Danh Thánh. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lễ vật chúng con dâng, 

và biến thành Mình và Máu Đức Ki-tô Con Chúa. Xin trông xem 

ruộng đất chúng con ngay từ khi gieo vãi, và ban cho chúng con 

mùa gặt dồi dào, để chúng con được vui mừng ca ngợi Chúa. Chúng 

con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa chí nhân, thánh lễ chúng con vừa tham dự là 

bảo chứng phúc lộc muôn đời, Chúa sẽ ban trong Nước Chúa mai 

sau. Xin cũng ban cho chúng con hoa màu ruộng đất chúng con cần 

dùng, để mỗi ngày chúng con có của ăn nuôi thân xác, và để chúng 

con được thư thái bình an bước đi theo Thần Khí, hầu đạt tới phúc 

lộc quê trời. Chúng con cầu xin… 
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27. SAU MÙA GẶT 

Ca nhập lễ 

Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, nguyện Chúa trời chúng ta 

ban phúc lộc dồi dào. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Cha nhân từ,Cha muốn cho con người được hạnh phúc, 

Cha cũng đã bxn trái đất cho con người  gìn giữ trông coi. Xin dạy 

chúng con biết cách dùng của cải chúng con khai thác được từ thiên 

nhiên, để chúng con vừa có của nuôi mình, vừa tôn vinh Danh 

Thánh, và mưu cầu ích lợi cho anh em đồng loại. Chúng con cầu 

xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mùa màng chúng con vừa thu hoạch, mời gọi chúng 

con dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Chúa đã muốn cho con người 

được hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay, và đạt tới ơn cứu độ 

muôn đời.Chính Chúa cũng đã muốn cho bốn mùa đắp đổi, cho đất 

đai trổ sinh hoa trái. Xin cho cuộc đời chúng con, thành thửa đất tốt 

tươi màu mỡ, để hoa quả công bình và bác ái sum sê tươi tốt như 

những ngày mùa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, để nói lên tâm tình hiếu thảo, chúng con dâng lên 

Chúa sản phẩm của đất đai. Xin Chúa thương thánh hóa, và ban cho 

cuộc đời chúng con, cũng đem lại hoa trái thiêng liêng, như Chúa đã 

ban cho ruộng vườn được tốt tươi màu mỡ. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên V 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, đất chứa chan phúc lộc của Ngài, từ ruộng đất, Chúa 

cho con người kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi tấm 

lòng. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ hôm nay, chúng con đã dâng lời cảm 

tạ, vì Chúa đã ban cho con người sản phẩm của đất đai làm của ăn 

nuôi thân xác. Xin cho mầu nhiệm cứu độ chúng con mới cử hành, 

cũng sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng con, giúp chúng con 

góp phần mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin… 
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28. THỜI KỲ ĐÓI KÉM 

A 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi, 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn dùng chúng con để đem tình thương 

Chúa đến mọi loài thọ tạo. Xin ban cho chúng con một lòng bác ái 

hữu hiệu, để chúng con tận tình giúp đỡ những anh em nghèo đói. 

Xin dạy chúng con biết cùng với họ chống lại tai họa này, để họ 

sống sao cho hợp với nhân phẩm, và để họ nhận ra rằng: họ được 

Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nếu Chúa không rộng tay ban phát, làm sao chúng 

con có thể dâng lên Chúa của lễ này. Xin Chúa thương chấp nhận, 

để của lễ này trở nên bí tích, liên kết tất cả những người cùng chung 

một sức sống, và để thúc đẩy chúng con rộng tay chia sẻ và phục vụ 

tận tình. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa làm được mọi sự, để uốn nắn cả lòng dạ con 

người. Xin cho bánh trường sinh chúng con vừa đón nhận, giúp 

chúng con thành tâm giúp đỡ những anh em nghèo đói. Chúng con 

cầu xin… 
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B 

NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC 

Người đói cầu xin cho chính mình 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người nào phải tiêu vong, 

nhưng muốn cho tất cả được sống. Chính Chúa ban lương thực cho 

hết mọi sinh linh. Xin mở lòng nhân hậu, nhìn đến chúng con là con 

cái Chúa, và đừng để chúng con phải đói lâu hơn nữa. Xin ban cho 

chúng con đủ sức đẩy xa tai họa này. Bấy giờ chúng con sẽ mừng 

vui và thanh thản phụng thờ tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong cơn đói khổ, chúng con dâng tiến Chúa của lễ 

này, và chúng con khiêm tốn nài xin, cho của lễ ấy thành dấu hiệu 

đầu tiên chứng tỏ rằng: Chúa đang ân cần nhìn đến chúng con và ra 

tay trợ giúp. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa vừa cho chúng con chia 

sẻ bánh trường sinh không do tay người phàm. Xin cho chúng con 

nhờ đó mà thêm lòng hy vọng, và có sức giúp đỡ những ai đang cần 

đến chúng con. Chúng con cầu xin… 
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29. CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI DI CƯ VÀ LƯU ĐÀY 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã truyền cho thiên sứ chăm sóc bạn, để gìn giữ 

bạn trên khắp mọi nẻo đường. 

Hoặc: 

Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho các ngươi được bình an, 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ, các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời. Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, không một phàm nhân nào xa lạ đối với Chúa, không 

một khó khăn nào khiến Chúa phải bó tay. Xin Chúa đừng quên 

những người tỵ nạn, những người biệt xứ, những trẻ em phải xa 

cách gia đình. Xin cho họ thấy những ngày khốn khổ của mình mau 

chấm dứt. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương và kính trọng 

những người bị bỏ rơi, và sẵn sàng tiếp nhận những người ấy. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa hy sinh mạng 

sống mình, để quy tụ con cái tản mác khắp nơi. Xin cho hiến lễ của 

giao ước mới đang liên kết chúng con, cũng giúp cho mỗi người của 

thời đại hôm nay, dẹp bỏ mọi mâu thuẫn, và yêu thương nhau như 

anh em một nhà. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở 

che con. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được nguồn sinh lực 

mới, khi cho chúng con tham dự vào bàn tiệc duy nhất này. Xin 

giúp chúng con biết lưu tâm hơn nữa đến nhu cầu của anh em: đó là 

những người xa lạ hay bị bỏ rơi, để rồi mai sau trong Nước Chúa, 

tất cả chúng con lại được sum vầy. Chúng con cầu xin… 
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30. CẦU CHO TÙ NHÂN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan đêm 

ngày con kêu cứu. Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa mời gọi chúng con 

sống tự do. Chúa cũng đã cho Con Một Chúa mang thân phận con 

người, để giải thoát thế gian khỏi vòng vtội lỗi. Xin thương đến 

những người, đã trở thành nạn nhân của tội lỗi, và đã vì phạm tội 

mà phải giam cầm. Xin cho họ tìm được sự tự do đích thực Chúa 

dành riêng cho con cái Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, hy lễ chúng con dâng, chính là nguồn ơn giải thoát 

cho nhân loại. Xin cho những người đã mất tự do, được ơn kết hợp 

với Đức Ki-tô chịu khổ hình, và nhờ đó mà thoát khỏi vòng nô lệ tội 

lỗi. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ 

tán dương. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân 

hữu bị giam cầm. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tưởng niệm cuộc khổ hình của Con 

Một Chúa, cuộc khổ hình đó cũng là giá phải trả, để chúng con được 

thực sự tự do. Xin cho những anh em chúng con đang bị cầm giữ, có 

cơ may làm lại cuộc đời. Chúng con cầu xin… 
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31. LỜI NGUYỆN KHÁC CẦU CHO TÙ NHÂN 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới thấu suốt lòng dạ con người, 

cũng chỉ mình Chúa mới thay đổi được lòng chúng con  vốn dễ 

dàng buộc tội, và cũng chỉ mình Chúa mới làm cho người tội lỗi nên 

công chính. Xin nhận lời chúng con đang khẩn cầu cho người tù tội: 

Ước cho họ đừng rơi vào tuyệt vọng, nhưng sẵn sàng đổi mới, và 

gặp được những người biết thông cảm. Rồi một khi được trả tự do, 

xin cho họ gặp được những anh em , đem hết tình thương mà đón 

tiếp họ. Chúng con cầu xin… 
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32. CẦU CHO BỆNH NHÂN 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, chữa lành 

cho, vì gân cốt rã rời. 

Hoặc: 

Chúa đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta , đã rước vào 

thân bao nỗi khổ chúng ta đáng chịu. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để mặc khải giá trị thiêng liêng của đau khổ, Con 

Một Chúa đã sống khó nghèo, mang thân phận hèn yếu. Xin ban 

phúc lành cho những người yếu đau bệnh tật, để trong những ngày 

sức khỏe sa sút, họ không cảm thấy mình cô đơn; nhưng được 

hưởng niềm an ủi, dành cho những người chịu thử thách, nhờ được 

kết hợp với Đức Ki-tô, Đấng hy sinh mạng sống để cứu độ gian 

trần. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp 

nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, Chúa không 

ngừng cứu chữa những ai một niềm tin cậy Chúa. Xin nghe lời 

chúng con khẩn cầu, cho những anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì họ 

mau tìm lại được sức khỏe, để cùng với cộng đoàn chúng con dâng 

lời cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người nhận biết, Chúa chính là 

lẽ sống của mình, và Chúa không hề bỏ rơi con cái Chúa. Xin ban 

cho anh em yếu đau bệnh tật của chúng con, có thêm nghị lực để 

phấn đấu. Giữa cơn đau khổ, xin cho họ nghiệm thấy rằng, có Chúa 

luôn luôn ở kề bên, nhờ những anh em hết tình nâng đỡ, và nhờ 

niềm trông cậy họ đặt nơi Đức Ki-tô. Người là Thiên Chúa hằng 

sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 

muôn thuở muôn đời. 
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Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa lấy tình phụ tử bao bọc chúng con, qua hết mọi 

thăng trầm của cuộc sống. Xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng, để 

cầu cho anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì những lo lắng buồn phiền 

của chúng con, vì tình trạng sức khỏe của họ, mau biến thành niềm 

vui và lời kinh cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin 

mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho Hội Thánh là thân thể 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa để tâm săn sóc chúng con, khi ban cho chúng 

con bánh đem lại sự sống muôn đời. Xin cũng để tâm săn sóc các 

anh em  yếu đau bệnh tật. Ước chi thánh lễ này ban cho chúng con 

thêm lòng bác ái, để chúng con hết tình lo cho anh em, nâng đỡ tinh 

thần họ, giúp họ mau tìm lại sức khỏe, nếu đó là điều đẹp lòng 

Chúa. Chúng con cầu xin… 
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33. CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

Ca nhập lễ 

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình; cũng như không 

ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có 

chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta vẫn 

thuộc về Chúa. 

Hoặc: 

Người đã mang lấy các bệnh tật của ta, và gánh chịu bao nỗi 

khổ của ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Chúa đã mở đường dẫn đưa 

nhân loại vào cuộc sống muôn đời, khi cho Con Một Chúa hy sinh 

chịu chết trên cây thập tự. Xin đưa mắt nhìn người anh (chị) em 

chúng con đang chiến đấu với tử thần. Xin cho anh (chị) em được 

kết hợp với Chúa Ki-tô chịu đau khổ, và được thanh tẩy nhờ Máu 

Thánh của Người, để sẵn sàng gặp Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận hy lễ chúng con dâng, để cầu cho 

người tôi tớ Chúa (là OBACE T.) chẳng bao lâu nữa sẽ phó thác 

linh hồn cho Chúa. Xin cho thánh lễ này thanh tẩy OBACE khỏi tội 

lỗi, và sau cơn thử thách cuối cùng ở trần gian, xin cho OBACE 

được hưởng niềm vui Chúa dành cho tôi tớ trung thành. Chúng con 

cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin 

mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho Hội Thánh là thân thể 

Người. 

Hoặc: 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, 

và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa tình thương, ước chi thánh lễ này trở 

nên nguồn ân sủng cho tôi tớ Chúa là OBACE T. và khi cuộc chiến 

cuối cùng của OBACE khởi đầu, xin Chúa cho Đức Mẹ, các thiên 

thần và các thánh đến trợ giúp OBACE, và đưa OBACE về bên 

Chúa. Chúng con cầu xin… 
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34. KHI CÓ NẠN ĐỘNG ĐẤT 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn cho con người được sống, và được 

hưởng hạnh phúc lâu dài. Xin đưa mắt nhìn chúng con đang run sợ 

trước sức tàn phá dữ dội của thiên nhiên. Xin đừng để lòng tin của 

chúng con bị lay chuyển, nhưng cho chúng con thoát khỏi mọi tai 

ương, để chúng con được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu 

xin… 

35. XIN CHO TRỜI MƯA 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng ban sự sống, và là Đấng tạo thành vũ trụ càn 

khôn, trong tất cả mọi sự, chúng con đều thuộc quyền Chúa. Xin 

ban cho chúng con được mưa thuận gió hòa, cho đất đai trổ sinh hoa 

quả, để chúng con được an tâm tìm kiếm những của cải tồn tại 

muôn đời. Chúng con cầu xin… 

36. XIN CHO THỜI TIẾT THUẬN HÒA 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con cơ cực mãi vì thời tiết xấu, 

nhưng xin nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà ban cho chúng con 

thời tiết thuận hòa. Xin cho chúng con cũng biết lợi dụng mọi hoàn 

cảnh, để làm rạng danh Chúa, và đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu 

xin… 

37. KHI BÃO TỐ 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, vũ trụ thiên nhiên có mạnh đến đâu, cũng ở trong tay 

Chúa. Xin dẹp tan bão tố đang đe dọa chúng con, để một khi trời 

yên gió lặng, chúng con được mừng vui cảm tạ Chúa, là Đấng mưa 

to gió lớn cũng phải phục quyền. Chúng con cầu xin… 
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38. CẦU CHO MỌI NHU CẦU A 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách. Nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của chúng con vốn mỏng giòn yếu 

đuối. Chúa là niềm an ủi cho chúng con trong những lúc ngặt nghèo. 

Xin củng cố niềm hy vọng của chúng con, để chúng con thoát khỏi 

gian nguy, vươn mình đứng thẳng, bắt đầu một giai đoạn mới, tin 

tưởng vào tình thương Chúa hơn bao giờ hết. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, giả như chúng con không sống giữa thế gian tội lỗi, 

chúng con đâu gặp tai họa này! Xin chấp nhận của lễ chúng con 

dâng, và xin lấy tình phụ tử mà ban ơn giải thoát. Chúng con cầu 

xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả, và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, này chúng con đang quằn quại trong cơn thử thách, 

nhưng cũng vừa tham dự vào lễ tế Chúa Ki-tô. Xin mở lượng nhân 

từ, nhìn đến chúng con mà thứ tha tội lỗi, vì xưa kia chính Con Một 

Chúa đã đổ máu đào hầu cứu chuộc chúng con. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

38. CẦU CHO MỌI NHU CẦU B 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, xin tỉnh giấc! Ngài cứ ngủ được sao? Xin chỗi dậy đi 

nào, đừng đuổi xua mãi mãi! Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng 

con bị khổ cực đọa đày? Tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. Lạy 

Chúa, xin chỗi dậy, xin đứng lên phù giúp và cứu chuộc chúng con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, là cũng là tình yêu bất tận. 

Xin dủ lòng thương xót chúng con là con cái Chúa, mà giúp chúng 

con thoát cảnh ngặt nghèo. Xin củng cố lòng tin của chúng con, để 

chúng con không bao giờ ngờ vực, rằng Chúa thật là Cha nhân hiền, 

luôn hết tình yêu mến đoàn con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, giữa cơn gian nan khốn khó, chúng con dâng lên 

Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận. Xin biến nỗi cay đắng 

đang dằn vặt lòng trí chúng con, thành tâm tình hiếu thảo, của 

những ai một niềm tin tưởng Chúa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Nếu anh em nhân danh Thầy, mà xin cùng Chúa 

Cha điều gì, Người sẽ ban cho anh em. Anh em cứ xin thì sẽ được, 

để anh em hưởng trọn niềm vui”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. 

Xin cũng ban cho chúng con vừa can đảm hoàn thành nhiệm vụ của 

mình, vừa thân tình đối với những anh em gặp thử thách. Chúng con 

cầu xin… 
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39. TẠ ƠN THIÊN CHÚA A 

Ca nhập lễ 

Anh em hãy đem cả tâm hồn ca hát chúc tụng Chúa. Hãy nhân 

danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, mà luôn cảm tạ Thiên Chúa 

Cha, thay cho mọi người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm, khi thấy con cái 

Chúa phải lầm than khốn khổ. Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô 

ngần, nên chúng con xin dâng lời cảm tạ, và còn dám xin Chúa giải 

thoát chúng con cho khỏi mọi sự dữ, hầu chúng con được luôn luôn 

vui mừng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một cho chúng con, để cứu chúng 

con khỏi sự dữ và khỏi tay tử thần. Hôm nay, xin vui nhận lễ tạ ơn 

chúng con dâng tiến, vì Chúa đã không để chúng con gặp thử thách 

gian nan (Hoặc: vì Chúa đã chấm dứt những ngày thử thách gian 

nan). Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên IV 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. 

Hoặc: 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban 

cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh, 

để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và tăng cường sinh lực cho 

chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn, cho đến 

khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong đợi. Chúng con cầu xin… 
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39. NHỮNG LỜI NGUYỆN KHÁC B 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha chúng con, và là Đấng ban phát mọi ơn lành, 

này chúng con nhìn nhận: hết những gì chúng con đang có, và ngay 

chính bản thân chúng con, tất cả đều bới Chúa. Xin dạy chúng con 

ngày càng thấy rõ, Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin 

làm cho chúng con  tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa, 

vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban, mặc dầu chúng con chẳng làm 

gì nên công trạng. Xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế 

nào, để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến, và lương thực 

thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của Con Một 

Chúa. Ước chi bí tích này, giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự 

Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con 

cầu xin… 
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40. XIN ƠN THA TỘI 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa mọt niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ 

vật nào Chúa đã dựng nên. Tội lỗi loài người, Chúa nhắm mắt làm 

ngơ, để chúng con ăn năn hối cải. Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ, vì 

Ngài là Thiên Chúa, là Chúa của chúng con. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương nhận chúng con làm nghĩa tử, 

nhưng chúng con đã không sống xứng đáng với danh nghĩa của 

mình. Chúng con khiêm tốn nhìn nhận mình có tội, và nài van lòng 

từ bi Chúa. Xin Chúa thương tha thứ, và cho chúng con được bình 

an. Chúng con cầu xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, xin mở lượng nhân từ, giải thoát dân Chúa khỏi tội 

lỗi. Xin đừng để chúng con phải diệt vong, nhưng xin dẫn chúng 

con trở về với Chúa, để được hưởng ơn Chúa thứ tha. Chúng con 

cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hòa này; xin 

Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con, và uốn nắn 

lòng dạ bất nhất của chúng con từ nay hướng về Chúa. Chúng con 

cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên IV  

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng, vì 

một người tội lỗi ăn năn sám hối”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Chúa cho chúng con tham dự tiệc 

thánh, là đã tha thứ cho chúng con rồi. Ước gì ân sủng Chúa giúp 

chúng con tránh xa tội lỗi, và hết tình phụng sự Chúa cho phải đạo 

làm con. Chúng con cầu xin… 
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41. CẦU XIN ƠN BÁC ÁI 

Ca nhập lễ 

Chúa phán: “Ta lấy trái tim bằng đá ra khỏi con người các 

ngươi, và sẽ cho các ngươi trái tim bằng thịt. Các ngươi sẽ là dân 

của Ta, còn Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi thờ”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin dùng Thánh Thần Tình 

Yêu của Chúa, mà biến đổi tâm hồn chúng con. Xin cho tư tưởng 

của chúng con phù hợp với tư tưởng của Chúa. Bấy giờ, đối với anh 

em cũng như đối với Chúa, chúng con sẽ chỉ có một mối tình. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng tiến, mà biến 

thành của lễ thiêng liêng, được Chúa thương chấp nhận. Xin cũng 

dạy chúng con yêu thương hết mọi người, bằng chính tình yêu Chúa 

dành cho họ. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Hiện bây giờ tin cậy mến, cả ba vẫn còn; nhưng đức mến mới là 

trọng nhất. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được chia sẻ cùng một tấm 

bánh, xin cũng gìn giữ chúng con luôn hiệp nhất trong Chúa Thánh 

Thần. Ước gì đức bác ái hoàn hảo chiếm đoạt con người chúng con, 

và làm cho chúng con được đổi mới. Chúng con cầu xin… 
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42. XIN CHO ĐƯỢC ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ 

Ca nhập lễ 

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. 

Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng 

Chúa Giê-su đã sống lại, và Thiên Chúa ban dồi dào ân sủng cho tất 

cả các ngài. Halêluia. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa là hiệp nhất, Chúa là yêu thương, xin ban cho 

các tín hữu nên ý hợp tâm đầu, sống hòa thuận hiệp nhất với nhau, 

khi tuyên xưng một đức tin duy nhất. Nhờ vậy, nhiệm thể Đức Ki-tô 

là Hội Thánh sẽ thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Chúa và các bí tích, để tái tạo 

chúng con theo hình ảnh Chúa. Xin giúp chúng con trung thành tuân 

giữ lời Chúa dạy, và nhờ đó, bước đi vững vàng trên con đường yêu 

thương. Chính Chúa đã đặt trong lòng chúng con, niềm khát vọng 

sống trọn tình bác ái, xin cho thánh lễ này giúp chúng con thực hiện 

điều chúng con đang mong mỏi khát khao. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Cầu Cho Các Kitô hữu được hiệp nhất 

Ca hiệp lễ 

Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho 

những kẻ sẽ tin vào con, xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế 

gian tin rằng: Cha đã sai con”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào bí tích hiệp 

nhất. Xin ban cho chúng con ơn bình an chúng con vừa cầu chúc 

cho nhau, và một khi Chúa đã ban rồi, xin cho chúng con biết khôn 

ngoan gìn giữ. Chúng con cầu xin… 
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43. CẦU CHO GIA ĐÌNH 

Ca nhập lễ 

Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời 

hứa, để ngươi hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo lập gia đình, để trở thành tổ ấm 

cho tình thương và sự sống phát triển. Xin ban cho hết mọi gia đình, 

biết noi gương Thánh Gia Thất để lại, mà ăn ở theo lễ nghĩa gia 

phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái; hầu được chung 

hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu 

xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhan: 

xin cho mọi gia đình chúng con, được sống vững vàng trong ơn 

nghĩa Chúa, và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa phán: “Người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của 

mình? Cho dù họ có quên đi nữa, thì Ta, ta cũng chẳng quên 

ngươi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con  nơi bàn tiệc 

Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, 

để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giê-su, Đức Mẹ và Thánh cả 

Giu-se hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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44. CẦU CHO GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN 

Ca nhập lễ 

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình, và chúc phúc 

cho những ai yêu mến thành luôn thịnh đạt, nghĩ tới anh em và bạn 

hữu của tôi, tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần Tình yêu cho các tín hữu. 

Xin cho thân nhân và bạn hữu chúng con được hồn an xác mạnh. 

Xin cho họ yêu mến Chúa hết dạ hết lòng, để có sức chu toàn thánh 

ý Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này để ca ngợi 

Chúa, và cầu nguyện cho thân nhân và bạn hữu chúng con. Xin 

Chúa tỏ tình thương cho những người chúng con quý mến. Ước chi 

thánh lễ này đem lại cho họ muôn phúc lành trong cuộc sóng hôm 

nay, và vinh quang bất diệt trên quê trời. Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, được tham dự vào bàn tiệc thánh thể, chúng con xin 

phó thác cho Chúa các thân nhân và bạn hữu Chúa đã ban cho 

chúng con. Cúi xin Chúa mở lượng từ bi, ban cho họ đầy tràn ân 

sủng, và hướng dẫn họ trong cả cuộc đời. Rồi sau khi đã đồng tâm 

nhất trí phụng sự Chúa ở dưới thế này, ước gì tất cả chúng con lại 

được mừng vui đoàn tụ trên thiên quốc. Chúng con cầu xin… 
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45. CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI BÁCH HẠI MÌNH 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Anh em hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ oán ghét 

anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện 

cho kẻ vu khống anh em”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa từ tâm, Chúa dạy chúng con yêu 

thương hết mọi người, cả những ai làm chúng con đau khổ. Xin 

giúp chúng con tuân giữ điều răn mới, lấy sự lành đáp lại sự dữ, 

đem lòng bác ái mà chấp nhận nhau. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con muốn sống bình an với hết thảy mọi 

người, nên chúng con cùng nhau dâng lên Chúa hy lễ đem lại phúc 

bình an, để cầu cho những người thù nghịch với chúng con. Chúng 

con cầu cho họ, vì chúng con đang tưởng niệm cuộc thương khó của 

Con Một Chúa. Chính nhờ Người đã hy sinh trên cây thập tự, mà 

chúng con vốn là những địch thù, lại được phúc hòa giải với Chúa. 

Chúng con cầu xin… 

Ca hiệp lễ 

Phúc tahy ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ơn hòa giải, nhờ bí tích 

Thánh Thế chúng con vừa tham dự. Xin Chúa cũng biến đổi chúng 

con, thành những người kiến tạo hòa bình, và xin cho những người 

thù nghịch với chúng con, được hòa giải với Chúa, và với chúng con 

nữa. Chúng con cầu xin… 
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46. XIN ƠN CHẾT LÀNH 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa 

ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh Chúa, đã 

ban cho chúng con được sống, lại còn muón chúng con sống mãi. 

Chúa đã muốn Con Chúa chịu khổ hình để chiến thắng sự chết. Xin 

giúp chúng con luôn tỉnh thức cầu nguyện, để khi đén giờ từ biệt cõi 

đời này, chúng con được bình an với Chúa cũng như với mọi người, 

và được hưởng phúc trường sinh bất tử, trong vòng tay dịu hiền của 

Chúa. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu tử hình, để 

hủy diệt cái chết của chúng con . Xin cho chúng con tìm được sức 

mạnh trong bí tích Thánh Thế, để thuận theo ý Chúa cho đến cùng. 

Nhờ đó, chúng con sẽ giã từ cõi thế, lòng bình an thanh thản, vì tin 

chắc sẽ được cùng sống với Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống 

và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Chung V 

Ca hiệp lễ 

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không 

ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có 

chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta vẫn 

thuộc về chúa. 

Hoặc: 

Anh em phải thức tỉnh và cầu nguyện luôn luôn, hầu đủ sức 

đứng vững trước mặt Con Người. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ này, Chúa đã cho chúng con thông 

hiệp với Mình và Máu Đức Ki-tô phục sinh, là bảo chứng của sự 

sống muôn đời. Xin cho chúng con được sống trong ân sủng của 

Người khi chúng con đến giờ hấp hối. Ước gì Đức Ki-tô đến dẫn 

chúng con đi như một người bạn, trên đường đưa tới vinh quang bất 

diệt của chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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47. KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận 

biết chân lý, xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín và đoái 

thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài, để dân 

Chúa được lời hằng sống qui tụ và được thần lực các bí tích thúc 

đẩy, biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái. Nhờ Ðức Kitô 

Chúa chúng con.... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin nhìn đến dung nhan của Ðức Kito Ðấng đã hiến 

thân làm giá cứu chuộc mọi người, để nhờ Người, từ đông sang tây, 

danh Chúa được ngợi khen nơi các dân tộc và khắp mọi nơi một của 

lễ duy nhất được hiến dâng lên Chúa uy linh. Nhờ Ðức Ki-tô Chúa 

chúng con... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã được hồng ân cứu chuộc bổ dưỡng, 

chúng con nài xin Chúa, nhờ ơn cứu độ muôn đời trợ giúp, cho đức 

tin chân thật luôn luôn tăng trưởng. Nhờ Ðức Kitô... 
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THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

1. CHÚA BA NGÔI 

Lễ phục trắng. Lấy Lễ Chúa Ba Ngôi 

2. MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ 

Lễ phục đỏ. Lấy Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng 09 

3. THÁNH THỂ 

Lễ phục trắng. Lấy Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô  

Hoặc theo mẫu dưới đây: 

A 

Ca nhập lễ 

Chúa truyền mở rộng cánh thiên môn, Người khiến man-na tựa 

hồ mưa rơi xuống, và ban bánh bởi trời dưỡng nuôi dân Chúa; kẻ 

phám nhân được ăn bánh thiên thần. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong mầu nhiệm Vượt Qua 

của Con Chúa, Chúa đã thực hiện công trình cứu độ thế gian. Này 

chúng con đang cùng nhau cử hành thánh lễ, cùng nhau loan truyền 

Đức Ki-tô đã chịu chết, và tuyên xưng Người sống lại vinh quang. 

Xin cho thánh lễ này giúp chúng con cảm nghiệm ơn cứu độ của 

Chúa đang tiến triển trong chúng con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong khi cử hành bí tích cứu độ, chúng 

con tha thiết nài xin Chúa cho bí tích tình yêu này nên dấu chỉ hiệp 

nhất, và dây liên kết đoàn tín hữu chúng con. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Thánh Thể 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống, ai ăn bánh 

này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ tặng ban, đó chính là 

thịt tôi, để thế gian được sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho tiệc thánh chúng 

con vừa tham dự, làm cho chúng con được nên thánh. Xin cho các 

thành phần của cộng đoàn Kitô hữu, ngày càng gắn bó chặt chẽ với 

nhau trong tình huynh đệ, nhờ Mình và Máu Con Một Chúa. Người 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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B 

Thánh lễ này cũng được cử hành như thánh lễ ngoại lịch, kính Chúa 

Giê-su linh mục Thượng Phẩm 

Ca nhập lễ 

Đức Giê-su đã một lần thề hứa, Người sẽ chẳng rút lời. Rằng: 

“Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để danh Chúa được tôn vinh, và để thế giới được cứu 

độ, Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm Thượng Tế của giao ước muôn đời. 

Chính Người đã hiến mình làm của lễ, khi đổ máu đào trên thập giá 

để cứu chuộc muôn dân. Này chúng con đang tưởng niệm Người đã 

chịu chết, và tuyên xưng Người sống lại vinh quang. Xin cho chúng 

con được tận hưởng hiệu quả ơn cứu độ của Người. Người là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử 

hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ 

tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Ki-tô, là chúng con được hưởng 

ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Thánh Thể 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Đây chính là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Đây là 

chén máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống, anh em 

hãy làm việc này, để tưởng nhớ đến Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự vào hy lễ Đức Ki-tô đã 

truyền chúng con dâng để tưởng nhớ đến Người. Xin cho chúng con 

cũng trở thành của lễ muôn đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu 

xin… 
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4. DANH THÁNH CHÚA GIÊ-SU 

Lễ phục trắng 

Ca nhập lễ 

Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong 

nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là 

Chúa”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, để danh Chúa được tôn vinh, và để thế giới được cứu 

độ, Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm Thượng Tế của giao ước muôn đời. 

Chính Người đã hiến mình làm của lễ, khi đổ máu đào trên thập giá 

để cứu chuộc muôn dân. Này chúng con đang tưởng niệm Người đã 

chịu chết, và tuyên xưng Người sống lại vinh quang. Xin cho chúng 

con được tận hưởng hiệu quả ơn cứu độ của Người. Người là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin chấp nhận của 

lễ chúng con dâng tiến nhân danh Đức Giê-su. Chính Người đã hứa 

sẽ thực hiện, tất cả những gì chúng con xin nhân danh Người. 

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Ca hiệp lễ 

Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác, được ban cho 

nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mới được cứu độ. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã muốn cho muôn 

vật phải bái quỳ, khi nghe danh Thánh Chúa Giê-su. Chúa cũng đã 

muốn cho hết mọi phàm nhân, nhờ danh thánh Người mà được cứu 

độ. Xin cho chúng con nhận biết và tôn thờ Người trong bí tích 

Thánh Thể, với tất cả lòng yêu mến thiết tha. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 
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5. MÁU THÁNH CHÚA GIÊ-SU 

Lễ phục đỏ 

Ca nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, để phụng thờ Thiên Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa, đổ máu đào cữu 

chuộc muôn người. Này chúng con đang cử hành thánh lễ, là bí tích 

ban ơn cứu độ. Xin tiếp tục công trình yêu thương của Chúa trong 

mỗi người chúng con , là làm cho chúng con được hưởng nhờ hiệu 

quả của bí tích chúng con đang cử hành. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con đến trước bàn thờ này, mang theo lễ vật 

dâng tiến Chúa, để nhờ mầu nhiệm thánh lễ, chúng con kết hợp với 

Đức Ki-tô, vị Trung Gian của giao ước muôn đời. Xin chấp nhận 

của lễ chúng con dâng, và cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ, mà 

chính Đức Ki-tô đã đem lại cho loài người, khi đổ máu đào trên 

thập giá. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Thương Khó I 

Ca hiệp lễ 

Khi nâng chén ntạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Ki-tô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh trường sinh và chén cứu độ để 

đổi mới chúng con. Xin cho Máu Thánh Đức Ki-tô nên nguồn suối 

chảy vọt, mang lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu 

xin… 
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Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa, đổ máu đào mà 

cứu chuộc chúng con, Chúa lại bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc 

thiên quốc. Xin gìn giữ chúng con luôn mãi, đừng để chúng con 

phải sợ hãi kẻ thù. Chúng con cầu xin… 
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6. THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU 

Lễ phục trắng. Lấy lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Hoặc: 

Ca nhập lễ 

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Cúa vẫn hằng nuôi dưỡng, ý 

định cứu dân Người khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ 

hàn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha nhân ái khôn lường, xin dùng sức mạnh của 

Con Một Chúa, củng cố tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ 

nên giống Người hơn nữa, và đáng hưởng hạnh phúc Người đã đem 

lại cho chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, vì tình yêu khôn tả, Cúa đã ban cho chúng con chính 

Con Một Chúa. Xin cho chúng con được kết hợp với Người, để của 

lễ chúng con dâng, đáng được Chúa thương tình chấp nhận. Chúng 

con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Lễ Thánh Tâm 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà 

uống. Từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự 

sống”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào bí tích tình 

yêu. Xin cho chúng con ngay từ cõi đời này, được nên giống Con 

Một Chúa, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được chung 

hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 
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7. CHÚA THÁNH THẦN  

Lễ phục đỏ 

A 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã đổ tình thương của Người xuống cõi lòng chúng 

ta, nhờ Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi trao ban Thần Khí cho tín hữu, Chúa soi lòng mở 

trí để giúp họ đón nhận chân lý vẹn toàn. Xin dạy chúng con biết để 

cho Thần Khí hướng dẫn, hầu nhận ra những gì ngay chính, và cảm 

thấy Người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin thánh hóa của lễ chúng con dâng, và dùng ánh 

sáng của Thánh Thần mà đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con 

cầu xin… 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Khi lên trời và ngự bên hữu Cha, Người ban Thánh Thần cho 

các nghĩa tử của Cha như lời Người đã hứa. 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể thiên 

thần và các thánh, chúng con sốt sắng chúc tụng Cha, và lớn tiếng 

tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, việc Chúa đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, 

từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, xin cho Thánh Thần Chúa, 

như dòng nước thấm nhập vào tâm hồn chúng con, thanh tẩy chúng 

con khỏi vết nhơ tội lỗi. Xin cho ân sủng Người như sương mát, làm 

trổ sinh hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin… 
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7. CHÚA THÁNH THẦN  

Lễ phục đỏ 

B 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dạy anh em 

sự thật toàn diện”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện, xin gửi Thánh Thần 

chân lý đến soi sáng tâm hồn chúng con. Chính Người sẽ dẫn đưa 

chúng con đến chân lý toàn vẹn theo lời hứa của Đức Ki-tô, là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Lạy Chúa, mọi suy tưởng và ước mơ của con người, Chúa đều 

biết rõ. Xin đổ tràn Thần Khí, để Người thanh tẩy và đổi mới tâm 

hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ xứng đáng ca ngợi Chúa, và 

yêu mễn Chúa hết dạ hết lòng. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, được Thần Khí Chúa hướng dẫn, chúng con thành 

tâm dâng tiến của lễ này: xin Chúa thương chấp nhận. Xin cũng gia 

tăng lòng tin cho chúng con , nhờ đó, chúng con sẽ thấy rõ thân 

phận yếu kém của mình, và của lễ chúng con dâng sẽ được đẹp lòng 

Chúa. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Cha ban những ân huệ thích hợp cho mỗi thời đại, và dùng 

nhiều cách thế lạ lùng để hướng dẫn Hội Thánh. Bởi quyền năng 

Chúa Thánh Thần, Cha hằng nâng đỡ Hội Thánh, để Hội Thánh 

luôn trung thành tuân phục Cha. Nhờ đó, khi gặp thử thách, Hội 

Thánh không ngừng khẩn cầu Cha; lúc được an vui, Hội Thánh 

không ngớt dâng lời cảm tạ, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui 

mừng ca ngợi Cha và tuyên xưng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha, sẽ tôn vinh 

Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho chúng con 

bánh thật bởi trời, đem lại cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước 

chi tiệc Thánh Thể, làm cho chúng con được thấm nhuần Thần Khí, 

và giúp chúng con đạt tới vinh quang muôn đời. Chúng con cầu 

xin… 
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7. CHÚA THÁNH THẦN  

Lễ phục đỏ 

C 

Ca nhập lễ 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ 

nghèo hèn. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng thánh hóa, đoàn dân đã được 

Chúa quy tụ, không phân biệt chủng tộc màu da. Xin đổ tràn ân 

sủng của Thánh Thần, cho hết thảy mọi người trên thế giới. Và xin 

tiếp tục trong lòng người tín hữu, công trình yêu thương Chúa thực 

hiện xưa kia, khi Tin Mừng vừa được loan báo. Chúng con cầu 

xin… 

Hoặc: 

Lạy Chúa, Chúa ban Thần Khí để hướng dẫn chúng con, Chúa 

dang cánh tay để giữ gìn che chở: xin mở lượng hải hà nghe lời 

chúng con cầu khẩn nài van. Ước gì ân huệ Chúa không ngừng nâng 

đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin lửa Thần Khí Chúa 

thánh hóa lễ vật chúng con dâng, như xưa trong ngày lễ Ngũ Tuần, 

chính Người đã thiêu đốt tâm hồn các môn đệ Chúa Ki-tô, Đấng 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng Chúa Thánh Thần, xem Kinh Tiền Tụn riêng ở Lễ 

A và B 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần Chúa đến, để tạo dựng muôn 

loài và đổi mới mặt đất. 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các Tông Đồ Chúa, những 

ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây, nhờ thần lương chúng con vừa 

lãnh nhận, xin cho lòng chúng con cũng cháy lửa yêu mến Chúa 

Thánh Thần. Chúng con cầu xin… 
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8. ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

A 

Xem Phần Chung: Theo Mùa I 

B 

ĐỨC MARIA, NỮ TỲ CỦA CHÚA 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong chương trình cứu chuộc loài người, 

Chúa đã muốn cho Đức Ma-ri-a, nữ tỳ của Chúa, trở nên hiền mẫu 

Chúa Ki-tô, và cộng tác viên của Người. Xin cho chúng con là 

những người học đòi gương Thánh mẫu, biết hoàn toàn thuận theo ý 

Chúa, và đem hết khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Cha chí thánh, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, để 

kính nhớ Đức Mẹ Ma-ri-a, là Đấng đã hiến dâng trọn đời mình, để 

phụng sự Cha như nữ tỳ khiêm tốn. Xin nhận lời Đức Mẹ nguyện 

giúp cầu thay, mà ban cho chúng con cũng biết dâng trót cả cuộc 

đời, như của lễ đáng Cha thương chấp nhận. Chúng con cầu xin… 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì Đức Trinh Nữ Ma-ri-a hằng làm đẹp lòng Cha trong mọi sự. 

Người luôn chấp nhận chương trình cứu độ của cha, nên đã hoàn 

toàn tự hiến cho công trình cứu chuộc của Con Cha, và trung thành 

phục vụ. Chính vì Người đã hết tình phụng sự Chúa Ki-tô, nên Cha 

đã ban cho Người được muôn phần vinh hiển. Và vì Người đã xưng 

mình là nữ tỳ hèn mọn, nên Cha đã tôn Người , làm nữ hoàng bên 

cạnh Chúa Con, để tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho chúng con 

được nhờ. 

Chính vì thế, hiệp cùng các thiên thần, và các thánh nam nữ, 

chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho chúng 

con của ăn nuôi dưỡng tinh thần. Xin giúp chúng con bền chí theo 

gương Đức Trinh Nữ Ma-ri-a để lại, mà kiên trì phục vụ Hội Thánh, 

và nhờ đó mà được hưởng niềm vui, Chúa dành sẵn cho tôi tớ trung 

thành. Chúng con cầu xin… 
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C 

ĐỨC MARIA, HÌNH ẢNH VÀ MẸ HIỀN 

CỦA HỘI THÁNH 

Ca nhập lễ 

Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng 

với Đức Ma-ri-a, thân mẫu Chúa Giê-su. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Con Một Chúa khi chịu khổ 

hình thập giá, đã đặt thân mẫu Người làm hiền mẫu chúng con. Nhờ 

Thánh mẫu đem hết tình yêu mến, mà cộng tác với Chúa Con trong 

công trình cứu độ, xin cho Hội Thánh được thêm nhiều con cái từ 

khắp muôn dân, và mừng vui vì đàn con ngày càng thêm thánh 

thiện. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng, và biến thành 

bí tích cứu độ. Xin dùng bí tích này mà đốt lên trong tâm hồn chúng 

con, chính ngọn lửa yêu mến của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, và nhờ đó, 

chúng con sẽ được cùng với Người, cộng tác nhiệt tình hơn vào 

công trình cứu độ. Chúng con cầu xin… 
 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, và dùng những lời thích hợp mà tán 

dương cha, trong ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, thật là chính 

đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì khi Đức Trinh Nữ đón nhận lời Cha vào tâm hồn trong 

trắng, Người đã được phúc cưu mang Ngôi Lời nhập thể trong thân 

xác khiết trinh, và khi ra Đấng sáng lập Hội Thánh, Người đã dọn 

đường cho Hội Thánh khởi đầu.  
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Rồi khi đứng dưới chân thập giá, đón nhận lời trăng trối của 

Con mình, Người đã nhận mọi người làm con cái, vì họ được tái 

sinh làm nghĩa tử của Cha, nhờ Đức Ki-tô đã chết và sống lại. 

Đến khi các Tông Đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần như lời Cha đã 

hứa, hì Đức Trinh Nữ đã hiệp lời cầu nguyện với các ngài, và Người 

đã xuất hiện như gương mẫu của Hội Thánh trong đời sống cầu 

nguyện. 

Rồi khi đã được rước lên trời, Người vẫn lấy tình mẫu tử đưa 

mắt dõi theo Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, và đưa tay 

phù trì nâng đỡ, giúp cho Hội Thánh đạt tới quê trời, mà cho đến 

ngày Con Cha ngự đến. 

Vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh, chúng con ca 

ngợi Cha muôn đời vinh hiển, và đồng thanh chúc tụng rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Thân Mẫu Đức Giê-su cũng đến dự tiệc cưới tại Ca-na, miền 

Ga-li-lê; Bấy giờ Đức Giê-su làm dấu lạ đầu tiên, để bày tỏ vinh 

quang của Người, và các môn đệ đã tin Người. 

Hoặc: 

Khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giê-su nói với các môn 

đệ mình thương mến rằng: “Đây là mẹ của anh”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con đã đón nhận bảo chứng ơn cứu chuộc và 

sự sống muôn đời. Xin nhận lời Đức Trinh Nữ Ma-ri-a cầu nguyện, 

mà giúp Hội Thánh chu toàn sứ mạng đem Tin Mừng cho mọi nước 

mọi dân, và xin Chúa đổ tràn Thần Khí, hầu đổi mới toàn thể địa 

cầu. Chúng con cầu xin… 
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D 

ĐỨC MARIA TRONG MÙA PHỤC SINH 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, ngày Đức Giê-su Ki-tô từ cõi chết chỗi dậy, Chúa đã 

cho niềm vui bừng sáng lên khắp cùng thế giới. Xin nhận lời Thánh 

Mẫu Người nguyện giúp cầu thay, mà dẫn đưa chúng con đến niềm 

vui bất tận của cuộc sống muôn đời. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xưa trên thập giá, Đức Giê-su Ki-tô đã hiến thân, 

làm của lễ tinh tuyền dâng tiến Chúa. Nay xin Người đến trợ giúp 

chúng con đang dâng tiến Chúa lễ vật này, để kính nhớ Thánh Mẫu 

Người, và cũng là hiền mẫu chúng con. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì nhờ Con Cha là Đức Ki-tô phục sinh, Cha đã cho Đức Trinh 

Nữ Ma-ri-a niềm vui khôn tả, và đã củng cố niềm tin của Người. 

Quả thế, chính nhờ tin mà Người đã cưu mang Chúa Ki-tô, và cũng 

nhờ tin, mà chờ đợi con mình sống lại.  

Được vững mạnh nhờ niềm tin đó, Người đã thấy trước ngày 

ngập tràn ánh sáng và sự sống, ngày tử thần bị hủy diệt tiêu tan, cả 

trần gian hớn hở vui mừng, đó là ngày Hội Thánh từ buổi sơ khai, 

vừa run sợ, vừa vui mừng gặp lại Chúa mình, Đấng trường sinh bất 

tử. 

Chính nhờ Chúa phục sinh, cả triều thần thiên quốc, muôn đời 

hoan hỷ trước thánh nhan, tôn thờ Cha uy linh cao cả. Xin cho 

chúng con được cùng với các Ngài, cất tiếng tung hô đồng thanh 

chúc tụng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!... 
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Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con của ăn thánh. Xin cho 

chúng con ngày càng vững tin rằng, Con Chúa nhập thể trong lòng 

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là Thiên Chúa thật và là người thật, để nhờ 

cuộc chiến thắng phục sinh của Người, chúng con được cứu độ, và 

đạt tới niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin… 

E 

DANH THÁNH ĐỨC MARIA  

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, khi xuống thế làm người, Đức Ki-tô Con Chúa đã 

chọn Đức Trinh Nữ Ma-ri-a làm mẹ, và khi sắp trút hơi thở cuối 

cùng trên bàn thờ thập giá, Người đã muốn cho mẹ Người làm Mẹ 

chúng con. Xin ban cho chúng con nghị lực dồi dào, khi chúng con 

kêu cầu danh thánh Mẹ. Chúng con cầu xin… 
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9. CÁC THÁNH THIÊN THẦN 

Lễ phục trắng. Cũng có thể lấy thánh lễ về các Thiên Thần Bản 

Mệnh ngày 02 tháng 10, hoặc: 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn ngàn thiên sứ, bậc anh hùng dũng 

mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho thiên 

thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các 

thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời, cũng luôn luôn phù hộ 

chúng con dưới đất. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con khiêm nhường dâng lên Chúa của lễ này, 

để cảm tạ tri ân. Đây là của lễ được các thiên thần đem lên trước 

Tôn Nhan vinh hiển. Ước chi của lễ này được Chúa thương chấp 

nhận, và đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con 

cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng Các Thiên Thần 

Ca hiệp lễ 

Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con, và 

ban cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước gì chúng con lại được 

các thiên thần hỗ trợ, và chúng con sẽ vững vàng tiến bước, trên 

đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin… 
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10. THÁNH GIU-SE 

Lễ phục trắng. Cũng có thể lấy lễ trọng kính thánh Giu-se ngày 19-

3, hoặc lễ thánh Giu-se lao động ngày 1-5, hoặc: 

Ca nhập lễ 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên 

coi sóc gia đình Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan, dẫn chúng con 

đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới. Chúa đã 

muốn cho thánh cả Giu-se, người thợ mộc thành na-za-rét, kết bạn 

với Thân Mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con , là những kẻ được 

thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này, cũng được người cầu thay 

nguyện giúp trước tòa Chúa uy linh cao cả. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Con Một Chúa cho thánh cả Giu-

se chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Xin nhận lời 

thánh nhân cầu nguyện, mà chấp nhận của lễ chúng con dâng, và 

ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng về Thánh Giu-se 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung 

hưởng phúc lạc với chủ nhân”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng các bí tích ban sự sống muôn đời để 

đổi mới chúng con. Xin nhận lời thánh Giu-se chuyển cầu, mà ban 

cho chúng con sống công chính thánh thiện, noi gương người tôi 

trung của Chúa, suốt cả cuộc đời phục vụ hy sinh. Chúng con cầu 

xin… 
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11. CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 

Ca nhập lễ 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả 

của anh em được lâu bền”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ban cho Hội Thánh 

tìm được niềm vui, khi đem lòng yêu mến mà kính nhớ các thánh 

Tông Đồ. Ước gì Hội Thánh được hưởng công đức các ngài để lại, 

và cố gắng thực thi giáo huấn của các ngài, để nhờ đó mà không 

ngừng tiến triển. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin rộng ban ơn Thánh Thần cho chúng con, như 

xưa Chúa đã rộng ban cho các Tông Đồ, để chúng con ngày thêm 

hiểu biết chân lý các ngài đã truyền lại, và để chúng con không quá 

bất xứng, khi cùng nhau dâng tiến của lễ ca tụng này. Chúng con 

cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Anh em là những người đã theo hầy, anh em sẽ 

được ngồi trên tòa, để xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng được hưởng những ân huệ 

Chúa ban cho các Kitô hữu thuở ban đầu: đó là cho chúng con luôn 

trung thành với giáo huấn của các Tông Đồ, siêng năng tham dự lễ 

bẻ bánh, và không ngừng cầu nguyện. Chúng con cầu xin… 
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12. HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Lấy lễ vọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 

13. THÁNH PHÊ-RÔ TÔNG ĐỒ 

Ca nhập lễ 

Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh 

em khỏi mất lòng tin, phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh 

em khác vững tin”. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban quyền trói buộc và tháo cởi cho thánh 

Phê-rô, khi giao cho thánh nhân chìa khóa Nước Trời. Xin nhận lời 

người chuyển cầu, mà giải thoát chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi. 

Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa mặc khải, thánh Phê-rô đã long trọng 

tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa hằng sống, và Đức Giê-su là Con 

Một dấu yêu. Cũng chính nhờ ơn Chúa, mà thánh nhân được vinh 

dự hy sinh tính mạng để làm chứng cho Thầy mình. Này chúng con 

đang tưởng niệm vị chứng nhân anh dũng, xin Chúa thương chấp 

nhận của lễ chúng con dâng. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Ông Phê-rô thưa với Chúa Giê-su: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su trả lời: “Anh là Phê-rô, nghĩa 

là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong ngày tưởng niệm thánh Phê-rô tông đồ, Chúa 

đã cho chúng con tham dự bàn tiệc thánh đem lại ơn cứu độ. Xin 

cho chúng con hết tình gắn bó với Con Một Chúa, vì chỉ mình 

Người mới có những lời ban sự sống, và cũng chính Người sẽ dẫn 

đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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14. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Ca nhập lễ 

Tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Đức Ki-tô là vị Thẩm 

Phán chí công, có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó 

cho tôi, mãi cho tới ngày Người ngự đến. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã thương chọn thánh Phao-lô, làm Tông Đồ 

phục vụ Tin Mừng của Chúa, để Hội Thánh không ngừng tiến triển. 

Xin Chúa ban cho toàn thể thế giới biết đón nhận đức tin, xưa thánh 

Phao-lô đã dày công rao giảng, cho vua chúa quan quyền cũng như 

kẻ thứ dân. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa 

thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa, tuôn đổ ánh sáng 

đức tin vào lòng chúng con, như xưa Người đã soi sáng thánh Phao-

lô tông đồ, để thánh nhân loan truyên vinh quang Chúa. Chúng con 

cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng đã yêu 

mến tôi và thí mạng vì tôi. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con thông hiệp với Mình và 

Máu Thánh Con Một Chúa, và nhờ đó mà tìm được sức mạnh. Ước 

gì chúng con thực sự tin nhận Chúa Ki-tô là lẽ sống, để không còn 

gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Người, và để theo lời 

giáo huấn của thánh Phao-lô, chúng con luôn sống trong tình huynh 

đệ. Chúng con cầu xin… 
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15. MỘT THÁNH TÔNG ĐỒ 

Ca nhập lễ 

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho 

muôn dân biết Người thật quang vinh. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh, để 

chúng con thật tình gắn bó với Đức Ki-tô, Con Một Chúa, như 

thánh T. Tông Đồ. Xin Chúa cũng nhận lời thánh nhân cầu thay 

nguyện giúp, mà cho chúng con sống thế nào, để muôn dân nhận 

biết Hội Thánh chính là bí tích cứu độ. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng trong ngày kính 

nhớ thánh Tông Đồ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con biết dõi theo 

gương người để lại, là sống sao cho phù hợp với Tin Mừng, để mọi 

người tin nhận Chúa Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Kinh Tiền Tụng các Tông Đồ 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, như Cha 

Thầy đã ban cho Thầy, để anh em được cùng với Thầy đồng bàn ăn 

uống, trên vương quốc của Thầy”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, trong ngày lễ kính thánh T. 

Tông Đồ, chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể, là bảo chứng 

ơn cứu độ muôn đời. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng con bây giờ 

và mãi mãi. Chúng con cầu xin… 
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16. CÁC THÁNH 

Lễ phục trắng 

Ca nhập lễ 

Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên thiên 

quốc, và luôn được hoan hỷ với Người. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, và nguồn mọi sự thánh 

thiện. Chúa đã ban cho những người Chúa chọn những ân sủng thật 

khác nhau, khi họ còn sống nơi trần thế, nay Chúa lại cho các ngài 

được đồng hưởng vinh quang thiên quốc. Xin các ngài nguyện giúp 

cầu thay, mà ban cho mỗi người chúng con trung thành đáp lại lời 

Chúa mời gọi. Chúng con cầu xin… 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng, để mừng kính 

toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hưởng phúc 

trường sinh, xin cho chúng con cũng nghiệm thấy các ngài nâng đỡ 

trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin… 

Kinh Tiền Tụng các Thánh 

Ca hiệp lễ 

Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn 

Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì ho sẽ được gọi là 

con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ 

được vào Nước Trời.  

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa bồi dưỡng chúng con, khi cho chúng con cùng 

chia sẻ một tấm bánh. Chúa lại thương nâng đỡ chúng con, khi cho 

chúng con chung một niềm hy vọng. Xin thắt chặt mối dây liên kết 

chúng con, nhờ đó, cùng với các thánh nam nữ, chúng con sẽ nên 

một thân thể, và một tinh thần trong Chúa Ki-tô, và sẽ sống lại vinh 

quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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THÁNH LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 

1. Thánh lễ Tất niên 

2. Thánh lễ Giao thừa 

3. Mồng 1: Thánh lễ tân niên 

4. Mồng 2: Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ 

5. Mồng 2: Thánh hóa công ăn việc làm 

TẾT TRUNG THU 

Cầu cho thiếu nhi 
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THÁNH LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 

THÁNH LỄ TẤT NIÊN 

Ca nhập lễ 

Đàn hát lên! Nhờ Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình dâng 

Thiên Chúa là Cha. Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử, vì 

Người ban muôn phúc lộc chan hòa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, 

Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn. Giờ 

đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời 

cảm tạ tri ân, và xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái 

bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con dâng để 

cảm tạ và tôn vinh Danh Thánh vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. 

Xin cho lễ tế hôm nay trở nên nguồn sinh lực hằng nâng đỡ mọi 

người chúng con trong những ngày tháng tới. Chúng con cầu xin... 

KINH TIỀN TỤNG CHUNG IV 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn 

Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con 

chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ 

muôn đời, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. 

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi 

Cha muôn đời vinh hiển, và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh! thánh! Thánh!... 
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Ca hiệp lễ 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban 

cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong thánh lễ tất niên này, Chúa đã cho chúng con 

được no thỏa nhờ lời Chúa và bánh thánh. Xin cho chúng con được 

đầy lòng tin yêu, để sang năm mới chúng con thêm phấn khởi sẵn 

sàng phục vụ Chúa và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin... 
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THÁNH LỄ GIAO THỪA 

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 

Ca nhập lễ 

Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn 

ngàn phúc cả, từ núi thánh Xi-on. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa là Ðấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và 

cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng 

tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm 

dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh 

Danh Thánh. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, chúng con vui mừng dâng 

lễ vật lên trước Tôn Nhan. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho 

chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng thờ 

Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin... 

KINH TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VI 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Trong Cha, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. 

Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy 

hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được nhận lãnh bảo chững sự 

sống muôn đời. 

Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa 

Thánh Thần, nhờ Người, Cha đã cho Đức Giê-su sống lại từ cõi 

chết; do đó, chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn Phục Sinh 

Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần, chúng con ca ngợi Cha 

muôn đời vinh hiển, và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: 

Thánh! thánh! Thánh!... 
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Ca hiệp lễ 

Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và 

như vậy mãi đến muôn đời. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, Chúa đã cho cộng đoàn 

chúng con được tham dự tiệc thánh. Xin nhìn đến lòng tin của 

chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn hầu suốt cả năm nay chúng 

con được sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin... 
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MỒNG MỘT 

THÁNH LỄ TÂN NIÊN 

Ca nhập lễ 

Tiết đông qua rồi, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm. Ngàn 

hoa rực rỡ vươn lên,tỏa hương ngào ngạt khắp miền đồng quê. Mùa 

vui hát lại trở về, tiếng chim gáy đã vẳng nghe thôn làng. 

Hoặc: 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh Tôn 

Nhan rạng ngời trên chúng con , cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng 

con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. cúi xin 

Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong 

năm... này được bình an mạnh khoẻ, càng thêm tuổi càng thêm nhân 

đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm 

trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật 

đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng 

con không ngừng cảm tạ tri ân, và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái 

đất. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG  

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con.  

Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết 

bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo 

nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu 

trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài, và khi chiêm 

ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng, ca tụng Cha 

luôn mãi, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  

Chính vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha, và cùng với triều 

thần thiên quốc, tuyên xưng Cha là Ðấng toàn năng và tung hô rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chua nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức 

Kitô. Xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau 

trong những ngày xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc 

lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin... 
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MỒNG HAI 

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ 

Ca nhập lễ 

Con ơi giữ lấy lời Cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn 

soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ 

cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. 

Hoặc: 

Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. 

Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, giờ đậy họ xứng đáng nghỉ ngơi. Vì 

công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng 

hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới chúng con họp nhau để 

kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho 

những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con 

luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân 

này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà tuôn đổ hồng ân xuống 

trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được 

thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, thật 

là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng 

con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên: chim có tổ, nước có 

nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha 

mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn 

loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ 

tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con 

cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng con 

được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. 

Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, 

chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh 

chị em tôi, là mẹ tôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc 

Mình và Máu Ðức Kitô. Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp 

chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và 

ông bà cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc 

trường sinh. Chúng con cầu xin... 
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MỒNG BA 

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM 

Ca nhập lễ 

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. 

Bao lâu trái đất này còn, còn gieo còn gặt còn vun còn trồng; bốn 

mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm thời tiết không ngừng luân phiên. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã nuốn cho con người phải lao động để làm 

chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô 

giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao 

tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn 

thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con dâng lên 

Chúa lễ vật này, cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong 

năm mới. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho chúng con được 

cộng tác với Con Một Chúa, để thực hiện chương trình cứu độ của 

Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con. 

Chính Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha, và giao 

trách nhiệm trông coi trái đất. Cha còn sai Con Một giáng trần, để 

chia sẻ thân phận người lao động, và thực hiện chương trình cứu độ 

muôn dân.  

Quả vậy, Người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu 

gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no 

cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm 

rạng danh Cha, và mở rộng Nước Trời ngay tại trần thế. 

Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, 

chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân Chúa đã cho chúng con dự tiệc 

Thánh Thể. Ước chi thần lương này giúp chúng con hăng hái chu 

toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin... 
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TẾT TRUNG THU 

CẦU CHO THIẾU NHI 

Ca nhập lễ 

Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng Người nuôn 

tinh tú rạng soi. Các em nhi đồng khắp chốn khắp nơi, nào hãy ca 

mừng thánh danh Đức Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải Nước Trời cho những người bé 

mọn. Hôn nay là ngày Tết Trung Thu, chúng con cùng họp mặt với 

các em nhi đồng dâng lên Chúa những điệu ca hoan hỷ. Xin cho các 

em biết luôn giữ tâm hồn đơn sơ trong trắng và xin cho chúng con 

được nên giống các em để mai sau cùng về quê trời chiêm ngưỡng 

nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin... 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con vui mừng dâng 

lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa đoái thương chấp nhận, 

mà ban cho các em nhi đồng muôn ân sủng, để các em càng thêm 

tuổi càng thêm khôn ngoan, sống đẹp lòng Chúa và tất cả mọi 

người. Chúng con cầu xin... 
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KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng 

con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh 

ơn cứu độ cho chúng con.  

Vì Cha đã dựng nên muôn vàn tinh tú tô điển không trung huy 

hoàng rực rỡ: dùng kim ô điều khiển ban ngày, và trăng sao hướng 

dẫn ban đêm. Cha còn sai Ðức Giêsu là mặt trời công chính đến soi 

sáng tất cả mọi người, và dạy chúng con phải nên giống trẻ nhỏ để 

được vào nước trời.  

Chính vì thế, hiệp cùng các Thiên thần và các thánh nam nữ, 

chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng 

rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, chứ đừng ngăn cản, vì 

chỉ những ai giống như chúng, mới được vào Nước trời mà thôi”. 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con đã cùng với 

các en nhi đồng dự tiệc thánh. Xin cho đời tất cả chúng con sáng 

đẹp tựa trăng rằm, và không ngừng phản ánh Mặt Trời công chính là 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa, con tin cậy vào 

Chúa, xin đừng để con tủi hổ. Xin đừng để quân thù hoan hỷ về con, 

vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi. 

Bài đọc 1                      Is 2, 1-5 

“Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người,  

để hưởng bình an đời đời”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. 

Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được 

xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân 

nước sẽ đổ về đó. 

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên 

núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta 

đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”; vì 

luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem. 

Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ 

sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước 

này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ 

không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, 

và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca         Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi.  

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.  

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít.  

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 

4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện 

cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành 

luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. 

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 

5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho 

ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi 

những điều thiện hảo.  

Đ.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1). 
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Bài đọc 2                     Rm 13, 11-14 

“Phần rỗi chúng ta gần đến”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức 

dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin 

đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi 

ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng 

hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời 

dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa 

Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                      Tv 84, 8 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng 

con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia. 
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Phúc âm                       Mt 24, 37-44 

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời 

ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng 

như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng 

vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng 

không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi 

Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn 

ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ 

rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp 

nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ 

nào Chúa các con sẽ đến. 

“Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào 

kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch 

khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các 

con không ngờ, Con Người sẽ đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 84,13 

Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng con sẽ 

sinh bông trái. 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa, con tin cậy vào 

Chúa, xin đừng để con tủi hổ. Xin đừng để quân thù hoan hỷ về con, 

vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi. 

Bài đọc 1                Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 

“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Ðấng Cứu Chuộc chúng con: danh 

Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi 

lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, 

không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc 

thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. 

Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống: các núi đồi 

rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi 

đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Ðó là việc từ xưa đến nay 

chưa từng có ai nghe thấy; lạy Chúa, không tai nào nghe thấy không 

mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những 

hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan 

thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. 

Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã 

luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất 

cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như 

chiếc áo dơ bẩn. 

Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh 

thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn 

thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy 

nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn 

Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca           Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19 

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên 

các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền 

năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con.  

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn 

coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu 

Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.  

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con 

người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời 

xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng 

danh Ngài.  

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

Bài đọc 2            1 Cr 1, 3-9 

“Chúng ta mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô. 
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Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh 

em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn 

đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã 

minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa 

trong khi mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra. 

Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có 

gì đáng trách trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến. 

Thiên Chúa là Ðấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với 

Con của Người, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                      Tv 84, 8 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng 

con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia. 

Phúc âm                     Mc 13, 33-37 

“Các con hãy tỉnh thức,  

vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc 

đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền 

hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa 

lo tỉnh thức.  

Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ 

nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, 

hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang 

ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: 

Hãy tỉnh thức!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                   Tv 84,13 

Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng con sẽ 

sinh bông trái. 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa, con tin cậy vào 

Chúa, xin đừng để con tủi hổ. Xin đừng để quân thù hoan hỷ về con, 

vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi. 

Bài đọc 1                       Gr 33, 14-16 

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta 

loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong 

thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, 

Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày 

đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là 

tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng 

tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 

Đ.  Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.  

Đ.  Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.  

Đ.  Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 
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3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những 

ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

Bài đọc 2             1 Tx 3, 12 - 4, 2 

“Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn 

đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi 

đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh 

thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng 

ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất 

cả các Thánh. Amen. 

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa 

Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải 

sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin 

anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân 

danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                      Tv 84, 8 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng 

con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia. 
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Phúc âm                  Lc 21, 25-28, 34-36 

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những 

điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân 

tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn 

chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung 

chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện 

đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu 

xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các 

con đã gần đến. 

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén 

say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, 

như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các 

con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những 

việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 84,13 

Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng con sẽ 

sinh bông trái. 
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THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              

Hỡi muôn dân, hãy nghe lời Chúa, hãy loan truyền lời Chúa 

khắp tận cùng trái đất: Đây Đấng Cứu Độ chúng ta sắp đến, và các 

ngươi đừng sợ chi nữa. 

Bài đọc 1                        Is 4, 2-6 

“Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa 

màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải 

phóng sẽ nhảy mừng. Những ai còn sót lại ở Sion và còn sống sót ở 

Giêrusalem sẽ được gọi là thánh, tất cả những ai sẽ được ghi tên để 

sống trọn đời ở Giêrusalem.  

Khi Chúa đã dùng thần trí thẩm xét và thiêu đốt mà tẩy bỏ 

những tồi bại của các thiếu nữ Sion, và đã tẩy rửa Giêrusalem cho 

sạch những vết máu, thì lúc đó Chúa sẽ đến trên khắp miền núi Sion 

và những nơi kêu cầu Người, như đám mây ban ngày và như cột 

khói hoặc như ánh lửa sáng rực ban đêm, vì trên tất cả, vinh quang 

Thiên Chúa sẽ là một phương du và là một lều vải để che khỏi sức 

nóng ban ngày, để làm nơi an toàn trú ẩn khỏi giông tố và mưa sa. 

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc (Trong Năm A) 

Bài đọc 1                        Is 4, 2-6 

“Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa 

màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải 

phóng sẽ nhảy mừng. Những ai còn sót lại ở Sion và còn sống sót ở 

Giêrusalem sẽ được gọi là thánh, tất cả những ai sẽ được ghi tên để 

sống trọn đời ở Giêrusalem.  

Khi Chúa đã dùng thần trí thẩm xét và thiêu đốt mà tẩy bỏ 

những tồi bại của các thiếu nữ Sion, và đã tẩy rửa Giêrusalem cho 

sạch những vết máu, thì lúc đó Chúa sẽ đến trên khắp miền núi Sion 

và những nơi kêu cầu Người, như đám mây ban ngày và như cột 

khói hoặc như ánh lửa sáng rực ban đêm, vì trên tất cả, vinh quang 

Thiên Chúa sẽ là một phương du và là một lều vải để che khỏi sức 

nóng ban ngày, để làm nơi an toàn trú ẩn khỏi giông tố và mưa sa. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện 

cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành 

luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho 

ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi 

những điều thiện hảo. 

Đ. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:  

 “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1). 

Alleluia                    x. Tv 79, 4 

All. All. - Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn 

chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa, thì chúng con sẽ được rỗi. - All. 
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Phúc âm                    Mt 8, 5-11 

“Nhiều người từ phương đông và phương tây 

sẽ đến trong nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại 

đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau 

nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông 

rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người 

rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, 

nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành 

mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi 

cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; 

tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì 

nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ 

theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng 

tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết 

rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc 

cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong 

nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc 

nghiến răng”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 105,4-5; Is 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              

Đây Chúa sẽ đến làm một với các Thánh của Người; và ngày đó 

sẽ có ánh sáng huy hoàng. 

Bài đọc 1                    Is 11, 1-10 

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa 

ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và 

thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và 

thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét 

đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, 

nhưng Ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo 

khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở.  

Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng 

nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng 

và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo 

nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con 

trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy.  

Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm 

nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn 

măng sửa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc 

tay vào hang rắn độc.  

Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp 

núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như 

nước tràn đại dương. Ngày ấy gốc Giê-sê đứng lên như cờ hiệu cho 

muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài và mộ Ngài sẽ được vinh 

quang. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Đáp ca          Tv 71,2, 7-8,12-13,17 

Đ.  Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người. 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Đ.  Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người. 

2) Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và 

người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng 

trái đất. 

Đ.  Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người. 

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ 

cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu 

đuối và người thiếu thốn, và cứu sống người cùng khổ. 

Đ.  Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người. 

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại 

lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc 

phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. 

Đ.  Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người. 

Alleluia                                   Tv 84, 8 

All. All. – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và 

ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. - All. 
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Phúc âm                         Lc 10, 21-24 

“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, 

Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã 

giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều 

này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.  

Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho 

Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng 

không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những 

người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”  

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc 

cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì 

chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem 

những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những 

điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                          2 Tm 4, 8 

Đấng thấm phán công bình sẽ trao lại triều thiên công chính cho 

những ai yêu mến việc Người ngự đến trần gian. 
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THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                  Kb 2,3; 1 Cr 4,5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ chiếu soi những 

nơi ẩn khuất tối tăm, và sẽ tỏ mình cho muôn dân. 

Bài đọc 1                  Is 25, 6-10a 

“Chúa mời đến dự tiệc của Người  

và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này 

một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, 

Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải 

trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ 

lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất 

sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán.  

Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã 

chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi Người, 

chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn 

Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Đ.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Đ.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, 

đó là điều an ủi lòng con. 

Đ.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Đ.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Đ.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

Alleluia               Is 33, 32 

All. All. - Chúa là Đấng xét xử, là Đấng ban luật và là Vua 

chúng ta: Chính Người sẽ cứu độ chúng ta. - All. 
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Phúc âm                        Mt 15, 29-37 

“Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi 

trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, 

què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã 

chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, 

người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa 

Israel. 

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót 

đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. 

Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các 

môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa 

này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: 

“Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít 

con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm 

lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn 

đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn 

còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên 

tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, 

Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                            Is 40, 10 

Đây Chúa chúng ta sẽ đến trong quyền lực, và sẽ làm cho mắt 

các tôi tớ Người được sáng. 
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THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                  Tv 113, 151-152 

Lạy Cúa, Chúa đã đến gần, và mọi chỉ thị Chúa đều chân thật; 

nhờ lời nghiêm huấn, con biết đã từ lâu rằng: Chúa hằng có đời đời. 

Bài đọc 1                  Is 26, 1-6 

“Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là 

thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào luỹ che chở, 

hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. 

Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, 

vì chúng ta trông cậy nơi Chúa. Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, 

trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người triệt hạ dân ở 

nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng, Người hạ nó sát đất, 

chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người nghèo khó bước đi, và kẻ 

bần cùng sẽ đạp trên nó. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca          Tv 117, 1 và 8-9. 19-21. 25-27a 

Đ. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a) 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài 

người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc 

quân vương. 

Đ. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a) 

2) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn 

Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến 

vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu 

độ tôi. 

Đ. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a) 
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3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban 

cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 

từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và 

đã soi sáng chúng tôi. 

Đ. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! (c. 26a) 

Alleluia                    Is 40, 9-10 

All. All. – Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn 

tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - All. 

Phúc âm               Mt 7, 21. 24-27 

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải 

tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước 

trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới 

được vào nước trời.  

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì 

giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ 

xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà 

vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những 

lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu 

đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào 

nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Tt 2,12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở trần gian này, trong 

khi mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày Chúa cao cả đến 

trong vinh quang. 
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THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ         

Đây Chúa sẽ đến trong huy hoàng, Người xuống viếng thăm, 

ban hòa bình cho dân Người, và sẽ thiết lập cho họ phúc trường 

sinh. 

Bài đọc 1          Is 29, 17-24 

“Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban 

sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó, người 

điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ 

được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng 

trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Ðấng 

Thánh của Israel.  

Vì chưng, người ỷ thế sẽ thất bại, kẻ khinh người sẽ bị hổ 

ngươi, người mưu toan gian ác sẽ bị tiêu diệt. Ðó là kẻ dùng lời nói 

để cáo gian người khác, kẻ ra cửa thành mà đánh lừa người xử kiện, 

kẻ lấy sự nhỏ nhoi mà hiếp đáp người công chính.  

Vì thế, Chúa, Ðấng cứu chuộc Abraham, phán cùng nhà Giacóp 

lời này: Từ đây Giacóp sẽ chẳng còn phải hổ ngươi và đỏ mặt; 

nhưng khi xem thấy con cháu mình là công trình của tay Ta, đang ca 

ngợi danh thánh Ta giữa nhà Giacóp, thì chúng sẽ ngợi khen Ðấng 

Thánh của Giacóp và tuyên xưng Thiên Chúa Israel. Và tâm trí lầm 

lạc sẽ được hiểu biết; người lẩm bẩm sẽ học biết lề luật. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Đ. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Đ. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. 

Đ. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. 

Đ. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Alleluia                         Is 45, 8 

All. All. – Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai; hỡi ngàn mây, 

hãy mưa Ðấng Công Chính, đất hãy mở ra và trổ sinh Ðấng Cứu 

Chuộc. - All. 

Phúc âm                  Mt 9, 27-31 

“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo 

Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng 

tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa 

Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy 

không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và 

phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền 

mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng 

cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp 

miền ấy. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                            Is 40, 10 

Chúng ta trông đợi Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc chúng 

ta, Người sẽ hoán cải thân xác hèn mọn chúng ta, nên giống thân 

xác vinh hiển của Người. 

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                      Tv.79 4,2 

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các Vệ Binh Thần, xin Chúa hãy 

đến, và tỏ tôn nhan Chúa cho chúng con, thì chúng con sẽ được ơn 

cứu độ. 

Bài đọc 1                      Is 30, 19-21. 23-26 

“Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa là Thiên Chúa, Đấng Thánh của Israel phán: Dân 

Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; 

Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, 

Người liền đáp lại lời ngươi. Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau 

thương, ít nước khốn cùng. Nhưng Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa 

bỏ ngươi, mắt ngươi sẽ trông nhìn Đấng giáo huấn ngươi, và tai 

ngươi sẽ nghe tiếng Đấng từ sau lưng bảo rằng: “Đây là đường, hãy 

bước đi theo đó, đừng rẽ bên mặt, đừng quẹo bên trái”. Sẽ ban mưa 

xuống cho hạt giống của ngươi, bất cứ trên đất nào ngươi đã gieo 

vãi. Bánh thổ sản sẽ rất dồi dào và thơm ngon.  

Ngày ấy, chiên được chăn thả trên lãnh địa rộng lớn của ngươi. 

Bò lừa cày ruộng ngươi được ăn rơm có muối, đã được rê sạch. 

Trong ngày tru diệt muôn người, khi thành quách đổ nhào, sẽ có 

giòng suối chảy trên đồi cao núi thẳm. Ngày Chúa băng bó thương 

tích của dân Người, và chữa lành da bầm thịt giập; mặt trăng sẽ 

sáng chói như mặt trời, mặt trời sẽ bảy lần chói sáng hơn, như ánh 

sáng bảy ngày. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca            Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6 

Đ. Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa (Is 30, 18). 

1) Hãy ngợi khen Chúa vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên 

Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. 

Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán. 

Đ. Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa (Is 30, 18). 

2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó 

vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi 

đích danh từng ngôi một. 

Đ. Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa (Is 30, 18). 

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn 

ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm 

cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. 

Đ. Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa (Is 30, 18). 

Alleluia                         Is 55, 6 

All. All. - Hãy tìm kiếm Chúa khi còn gặp được Người; hãy kêu 

xin Người lúc Người còn gần các ngươi. - All. 
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Phúc âm                        Mt 9,35 - 10,1.6-8 

“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ 

trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành 

mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động 

lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không 

có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, 

mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.  

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng 

trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh 

hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của 

nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy 

chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và 

xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho 

nhưng không”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                          Kh 22, 12 

Chúa phán: “Đây Ta đến ngay, và mang theo phần thưởng, để 

ban cho mỗi người tùy công việc họ làm”. 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ                   Is 30,19.30 

Hỡi dân Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ 

làm cho vinh quang lời Người, được nghe biết trong tâm hồn hân 

hoan của các ngươi. 

Bài đọc 1              Is 11, 1-10 

“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ 

đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa 

sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và 

sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài 

biết kính sợ Thiên Chúa. 

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo 

điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những 

người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành 

trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ 

dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây 

thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. 

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, 

sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò 

(cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ 

chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn 

măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc 

tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết 

chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự 

hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương. 

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các 

dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17 

Đ.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người (c. 7). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.  

Đ.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người (c. 7). 

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và 

người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng 

trái đất.  

Đ.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người (c. 7). 

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, 

và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ 

yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng 

khổ.  

Đ.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người (c. 7). 

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại 

lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc 

phúc, và các dân nước sẽ ca khen người. 

 Đ. Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người (c. 7). 
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Bài đọc 2            Rm 15, 4-9 

“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn 

chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy 

trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em 

biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em 

đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã 

tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả 

quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức 

Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận 

lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì 

lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ 

cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                   Lc 3, 4. 6 

Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa 

cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - 

Alleluia. 
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Phúc âm              Mt 3, 1-12 

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa 

rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là 

người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa 

rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. 

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da 

thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành 

Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn 

đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan. 

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin 

chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các 

ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. 

Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: 

tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên 

Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái 

Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh 

trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa 

các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi 

có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính 

Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm 

nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì 

đốt đi trong lửa không hề tắt”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                               Br 5,5; 4,36 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, hãy đứng nơi cao, và hãy nhìn 

vẻ kiều diễm từ Thiên Chúa sẽ đến với ngươi. 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ                   Is 30,19.30 

Hỡi dân Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ 

làm cho vinh quang lời Người, được nghe biết trong tâm hồn hân 

hoan của các ngươi. 

Bài đọc 1                 Is 40, 1-5. 9-11 

“Hãy dọn đường Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói 

với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã 

được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. 

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, 

hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy 

lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy 

làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh 

hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên 

Chúa, vì Ngài đã phán. 

Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. 

Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất 

tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc 

chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên 

Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống trị. 

Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước 

những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục 

tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ 

tay dẫn dắt những chiên mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi.  

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau; đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.  

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.  

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 
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Bài đọc 2          2 Pr 3, 8-14 

“Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. 

Trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là 

một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. 

Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người, như có vài 

người lầm tưởng, nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, 

Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn 

sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các 

tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều 

cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ. 

Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh 

thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày 

Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành bị 

thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất 

mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                  Lc 3, 4. 6 

Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa 

cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - 

Alleluia. 
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Phúc âm                Mc 1, 1-8 

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như 

có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến 

trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang 

địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay 

thẳng”. 

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa 

sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến 

với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan. 

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn 

châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến 

sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày 

Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ 

rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Br 5,5; 4,36 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, hãy đứng nơi cao, và hãy nhìn 

vẻ kiều diễm từ Thiên Chúa sẽ đến với ngươi. 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ                   Is 30,19.30 

Hỡi dân Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ 

làm cho vinh quang lời Người, được nghe biết trong tâm hồn hân 

hoan của các ngươi. 

Bài đọc 1                    Br 5, 1-9 

“Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Barúc. 

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy 

mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban 

cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện 

vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của 

Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời 

gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu 

nghĩa. 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng 

đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của 

Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù 

dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự 

như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi 

đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, 

hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa. 

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, 

đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công 

bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.  

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan.  

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng 

suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.  

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa.  

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 
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Bài đọc 2                   Pl 1, 4-6. 8-11 

“Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách,  

cho đến ngày của Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, 

tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần 

vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng 

rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất 

cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô. 

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh 

em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là 

lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am 

hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em 

được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, 

anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, 

hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                  Lc 3, 4. 6 

Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa 

cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - 

Alleluia. 
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Phúc âm                    Lc 3, 1-6 

“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm 

toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là 

Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ 

hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu 

gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. 

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối 

cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng 

kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa 

cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con 

đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy 

san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Br 5,5; 4,36 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, hãy đứng nơi cao, và hãy nhìn 

vẻ kiều diễm từ Thiên Chúa sẽ đến với ngươi. 
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THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ            x. Gr 31,10; Is. 35,4 

Hỡi muôn dân, hãy nghe lời Chúa, hãy loan truyền lời Chúa 

khắp tận cùng trái đất: Đây Đấng Cứu Độ chúng ta sắp đến, và các 

ngươi đừng sợ chi nữa. 

Bài đọc 1              Is 35, 1-10 

“Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ 

và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân hoan và 

niềm vui! Hoang địa sẽ được vinh quang của núi Liban, và vẻ tráng 

lệ của Carmel và Saron. Chính họ sẽ được thấy vinh quang của 

Chúa, và vẻ tráng lệ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy nâng đỡ những 

bàn tay mỏi mệt, và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Hãy 

nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây 

Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu 

thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người 

điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người 

câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối sẽ chảy 

nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở 

nên suối nước. Hang dã thú nơi chó rừng ẩn náu sẽ trở thành vườn 

lau vườn sậy. Nơi ấy sẽ có những con đường người ta sẽ gọi là 

thánh lộ, không tội nhân nào được qua đường đó; đường này sẽ 

thuộc về các ngươi, và những kẻ ngây thơ sẽ không lạc lối. Đường 

ấy sẽ không có vết chân sư tử, và không ác thú nào đi trên đường 

này, chỉ những kẻ được giải phóng đi trên đó thôi. Những kẻ được 

Chúa cứu thoát sẽ trở về, và vào thành Sion với lời ca vang, cùng 

với triều thiên hân hoan trên đầu họ. Họ sẽ được niềm vui và hoan 

hỉ; họ không còn đau khổ và than van. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Đ.  Này đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu độ chúng ta (Is 35, 

4d). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi. 

Đ.  Này đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu độ chúng ta (Is 35, 

4d). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Đ.  Này đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu độ chúng ta (Is 35, 

4d). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Đ.  Này đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu độ chúng ta (Is 35, 

4d). 

Alleluia                    Lc 3, 4.6 

All. All. - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay 

thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - All. 
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Phúc âm            Lc 5, 17-26 

“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt 

phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và 

Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên 

Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ 

tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng 

không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân 

thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa 

Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi 

đã được tha!” 

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai 

mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha 

tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các 

ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: 'Các tội của ngươi đã 

được tha', hay nói: 'Ngươi hãy đứng dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? 

Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở 

dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy 

chỗi dậy vác giường về nhà”. Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi 

về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen 

Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những 

việc lạ lùng”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv. 105, 4-5; Is. 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                       x. Dcr 14, 5.7 

Đây Chúa sẽ đến làm một với các Thánh của Người, và ngày đó 

sẽ có ánh sáng huy hoàng. 

Bài đọc 1              Is 40, 1-11 

“Thiên Chúa an ủi dân Người”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói 

với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã 

được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. 

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, 

hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy 

lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy 

làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh 

quang Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên 

Chúa, vì Ngài đã phán. Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”, và tôi nói: “Tôi 

sẽ hô lên điều gì?” Mọi xác phàm như cỏ dại; mọi vinh quang của 

nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa 

đã thổi trên chúng. Vì chưng, dân là cỏ dại: Cỏ dại đã khô, hoa đã 

tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời. 

Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. 

Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất 

tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc 

chi họ Giuđa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên 

Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống 

trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng, và đưa đi 

trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như 

một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng 

vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13 

Đ.  Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên 

Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng 

danh Người. 

Đ.  Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10). 

2) Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ 

Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa 

ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

Đ.  Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10). 

3) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên; đồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui. 

Đ.  Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10). 

4) Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở, trước nhan Thiên Chúa: vì 

Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản 

địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. 

Đ.  Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10). 

Alleluia                    Lc 3, 4.6 

All. All. - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay 

thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - All. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc âm                       Mt 18, 12-14 

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ 

sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó 

lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc 

sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người 

đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên 

không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để 

một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. 2 Tm 4,8 

Đấng thẩm phán công bình sẽ trao lại triều thiên công chính, 

cho những ai yêu mến việc Người ngự đến trần gian. 
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THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Kb 2,3; 1 Cr 4,5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ chiếu soi những 

nơi ẩn khuất tối tăm, và sẽ tỏ mình cho muôn dân. 

Bài đọc 1          Is 40, 25-31 

“Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể 

Ta bằng ai? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã dựng nên muôn 

loài này? Ðấng vận chuyển các cơ binh của chúng và biết gọi đích 

danh tất cả, không thiếu vật nào, vì sức mạnh của người rất lớn và 

quyền năng của Người rất cao. 

Hỡi Giacob, tại sao ngươi nói, hỡi Israel, tại sao ngươi nói: 

Chúa không biết đến số phận tôi, Người không biết đến quyền lợi 

của tôi? Ngươi không biết? Ngươi không nghe sao? 

Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là Ðấng đã dựng nên toàn thể 

trái đất, Người không mỏi không mệt và sự khôn ngoan của Người 

không thể suy thấu. 

Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt 

mỏi. 

Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc, những tráng sĩ cũng lao 

đao vấp ngã. 

Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay 

cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không 

mỏi. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Đáp ca          Tv 103, 1-2. 3-4, 8.10 

Ð.  Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

1) Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi, hãy 

chúc tụng danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao 

giờ quên các ân huệ của Người. 

Ð.  Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

2) Người đã thứ tha mọi tội lỗi ngươi, và đã chữa ngươi khỏi tật 

nguyền. Người đã cứu ngươi khỏi chết và ban cho ngươi hồng ân, 

nhân ái. 

Ð.  Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

3) Chúa là Ðấng thương xót nhân ái, chậm oán hờn và yêu 

thương khôn lường. Người không xử với ta như ta đáng tội, và 

không trả cho ta theo lỗi của ta. 

Ð.  Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

Alleluia 

All. All. - Chúa chúng ta sẽ đến trong quyền lực, và sẽ làm cho 

mắt các tôi tớ Người được sáng. - All. 

Phúc âm                       Mt 11, 28-30 

“Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi 

những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các 

ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền 

và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được 

bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Is 40,10; 34,5 

Đây Chúa chúng ta sẽ ngự đến trong quyền lực, và sẽ làm cho 

mắt các tôi tớ Người được sáng. 
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THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ               x. Tv 118,151-152 

Lạy Chúa, Chúa đã đến gần, và mọi chỉ thị Chúa đều chân thật; 

nhờ lời nghiêm huấn, con biết đã từ lâu rằng: Chúa hằng có đời đời. 

Bài đọc 1          Is 41, 13-20 

“Ta là Đấng Thánh của Israel, Ta là Đấng Cứu Chuộc ngươi”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói 

cùng ngươi: Đừng sợ gì, đã có Ta giúp. 

Hỡi con sâu Giacóp, hỡi dân Israel, đừng sợ chi, Ta sẽ đến giúp 

ngươi, đó là lời Chúa phán, Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu 

Chuộc ngươi. Ta sẽ đặt ngươi như chiếc bừa mới tinh và có răng 

nhọn, ngươi sẽ băm các đồi ra như rơm rác. Ngươi sẽ sàng chúng và 

gió sẽ cuốn chúng đi, và cơn lốc sẽ làm chúng tan tác. Còn ngươi, 

ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa, sẽ hân hoan trong Đấng 

Thánh của Israel. 

Những kẻ thiếu thốn nghèo nàn tìm nước, nhưng luống công, 

lưỡi chúng đã khô đi vì khát nước. Ta là Chúa, Ta sẽ nhậm lời 

chúng. Thiên Chúa của Israel, Ta sẽ không bỏ chúng. Ta khiến sông 

chảy trên đỉnh núi trọc, và suối nước tràn giữa thung lũng. Ta sẽ 

biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước. 

Nơi hoang địa, Ta sẽ cho mọc lên cây hương nam, cây keo, cây 

sim và cây dầu; nơi sa mạc, Ta sẽ trồng cây tùng, cây du, cây bách, 

để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm 

nên sự nghiệp đó, và Đấng Thánh của Israel đã tạo nên cơ đồ này. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca           Tv 144, 1 và 9. 10-11. 12-13ab 

Đ.  Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng (c. 8). 

1) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con sẽ ca khen Chúa, và 

con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Chúa hảo tâm với hết 

mọi loài,và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Đ.  Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng (c. 8). 

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Đ.  Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng (c. 8). 

3) Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Đ.  Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng (c. 8). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm chúng con trong 

bình an, để tâm hồn chúng con được hoàn toàn vui mừng trước nhan 

Chúa. - All. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc âm                       Mt 11, 11-15 

“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật 

các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện 

một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong 

nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, 

nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ 

can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm 

cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, 

kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!” 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tt 2,12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở trần gian này, trong 

khi mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày Chúa cao cả đến 

trong vinh quang. 
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THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                    

Đây Chúa sẽ đến trong huy hoàng, Người xuống viếng thăm, 

ban hòa bình cho dân Người, và thiết lập cho họ phúc trường sinh. 

Bài đọc 1          Is 48, 17-19 

“Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi 

phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi 

những điều hữu ích, Ðấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi. 

Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ 

như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng 

dõi ngươi sẽ như cát và con cháu ngươi sẽ đông đúc, và danh ngươi 

sẽ không bị xoá, bị diệt trước nhan thánh Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca             Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. 

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. 
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Alleluia 

All. All. - Này đây Ðức Vua là Thiên Chúa địa cầu sẽ đến. 

Chính Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. - All. 

Phúc âm                       Mt 11, 16-19 

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh 

thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ 

khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; 

chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”  

“Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải 

quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 

“Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ 

tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc 

của mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Pl 3,20-21 

Chúng ta trông đợi Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc chúng 

ta , Người sẽ hoán cải thân xác hèn mọn chúng ta nên giống thân 

xác vinh hiển của Người. 
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THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                    Tv 79, 2-4 

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các Vệ Binh Thần, xin Chúa hãy 

đến, và tỏ tôn nhan Chúa cho chúng con, thì chúng con sẽ được ơn 

cứu độ. 

Bài đọc 1             Hc 48, 1-4. 9-11 

“Elia sẽ đến lần thứ hai”. 

Bài trích sách Huấn Ca. 

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như 

ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số 

người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn 

Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ 

trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã 

làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được 

cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu 

chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để 

giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc 

cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca           Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên 

các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền 

năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 
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2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn 

coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu 

Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con 

người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời 

xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng 

danh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

Alleluia 

All. All. - Ngày của Thiên Chúa gần đến; này đây, Người sẽ 

đến cứu chúng ta. - All. 

Phúc âm                       Mt 17, 10-13 

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các 

luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia 

phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến 

rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. 

Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ 

hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Kh 22, 12 

Chúa phán: “Đây Ta đến ngay, và mang theo phần thưởng, để 

ban cho kỗi người tùy công việc họ làm”. 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ                       Pl 4, 4-5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa: Tôi nhắc lại một lần nữa, anh 

em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến. 

Bài ðọc 1                   Is 35, 1-6a. 10 

“Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và 

nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui 

mừng, và khen ngợi rằng: Ðã ban cho Israel được vinh quang của 

xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn 

thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. 

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho 

tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát 

đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi 

sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các 

ngươi. 

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ 

được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người 

được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và 

trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái 

trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð.  Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4). 

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và 

ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những 

người tù tội. 

 Ð.  Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4). 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4). 

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. 

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4). 

Bài đọc 2              Gc 5, 7-10 

“Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến”. 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người 

nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi 

chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì 

Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị 

kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương 

kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những 

người đã nói nhân danh Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                Is 61, 1 (x. Lc 4, 12) 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai 

tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia. 
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Phúc âm          Mt 11, 2-11 

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng,  

hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa 

Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng 

phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa 

Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe 

và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi 

được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng 

được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì 

Ta”. 

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói 

với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? 

Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một 

người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở 

nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? 

Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép 

về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường 

sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh 

ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng 

người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 105, 4-5; Is 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ                       Pl 4, 4-5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa: Tôi nhắc lại một lần nữa, anh 

em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến. 

Bài ðọc 1         Is 61, 1-2a. 10-11 

“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; 

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó 

những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, 

phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên 

Chúa. 

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong 

Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công 

chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang 

sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa 

cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54 

Ð.  Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b). 

1) Ðức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi 

hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến 

phận hèn tớ nữ Người; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có 

phước. 

Ð.  Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b). 

2) Vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền 

năng, và danh Người là thánh. Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia 

dành cho những ai kính sợ Người. 

Ð.  Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b). 
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3) Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giàu sang, 

Người đuổi về tay không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, 

bởi nhớ lại lòng từ bi của Người. 

Ð.  Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b). 

Bài đọc 2                     1 Tx 5, 16-24 

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em  

được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”. 

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện 

không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý 

Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Ðừng dập tắt 

Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét 

mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình 

thức. 

Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để 

thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong 

ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Ðấng đã kêu gọi anh 

em, chính Người là Ðấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                Is 61, 1 (x. Lc 4, 18) 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai 

tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia. 
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Phúc âm             Ga 1, 6-8. 19-28 

“Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như 

chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà 

tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự 

sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ 

Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là 

ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: 

“Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có 

phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. - “Hay 

ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. 

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những 

người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng 

kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri 

Isaia đã loan báo”. 

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. 

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không 

phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan 

trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có 

Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính 

Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho 

Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi 

Gioan làm phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 105, 4-5; Is 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ                       Pl 4, 4-5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa: Tôi nhắc lại một lần nữa, anh 

em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến. 

Bài đọc 1                       Xp 3, 14-18a 

“Chúa sẽ hân hoan vì người”. 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! 

Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. 

Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. 

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, 

đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng 

mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân 

hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì 

ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, 

Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Ð.  Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh 

của Israel thật cao cả (c. 6). 

1) Ðây Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động, tôi không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và 

là Ðấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần rỗi của tôi. 

Ð.  Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh 

của Israel thật cao cả (c. 6). 
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2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng cứu độ: Hãy 

tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các 

dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất 

cao trọng. 

Ð.  Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh 

của Israel thật cao cả (c. 6). 

3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể, hãy 

công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng 

và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả. 

Ð.  Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh 

của Israel thật cao cả (c. 6). 

Bài đọc 2                  PL 4, 4-7 

“Chúa gần đến”. 

Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc 

lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Ðức ôn hoà của anh em phải 

sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo 

lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày 

những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi 

đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ 

giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                Is 61, 1 (x. Lc 1, 18) 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai 

tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia. 
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Phúc âm            Lc 3, 10-18 

“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm 

gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của 

ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin 

chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” 

Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các 

ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải 

làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi 

hãy bằng lòng với số lương của mình”. 

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về 

Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời 

cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng 

quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho 

Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và 

lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa 

vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn 

khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 105, 4-5; Is 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ             x. Gr 31,10; Is 35,4 

Hỡi muôn dân, hãy nghe lời Chúa, hãy loan truyền lời Chúa 

khắp tận cùng trái đất: Đây Đấng Cứu Độ chúng ta sắp đến, và các 

ngươi đừng sợ nữa. 

Bài đọc 1                      Ds 24, 2-7. 15-17a 

“Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên”. 

Bài trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm 

trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông 

liền tuyên sấm và nói: “Lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm 

của người đang mở mắt; lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, 

của người chiêm ngắm Đấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn 

mở. Hỡi nhà Giacóp, doanh trại của ngươi đẹp biết bao! Hỡi Israel, 

chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường nào! Nó rộng lớn như thung lũng, 

như những vườn bên dòng sông, như cây trầm hương mà Thiên 

Chúa đã trồng, như cây hương nam bên suối nước. Nước tràn ra 

khỏi thùng chứa, và hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua 

ngươi sẽ trổi vượt Agag, và vương quốc ngươi sẽ uy hùng”.  

Balaam lại tuyên sấm và nói: “Lời sấm của Balaam, con của 

Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời 

Thiên Chúa, của người biết ý nghĩ Đấng Tối Cao, của người xem 

thấy hình ảnh Đấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Tôi 

thấy Người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy Người không phải gần. Một 

ngôi sao từ Giacóp mọc lên. Một phủ việt từ Israel xuất hiện”. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

Đ.  Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ.  Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương 

xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Đ.  Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

Alleluia 

All. All. - Chúa đến, hãy ra đón Người; chính Người là Hoàng 

tử Bình an. - All. 
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Phúc âm                       Mt 21, 23-27 

“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các 

thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền 

nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa 

Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời 

cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các 

điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi 

người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông 

sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói 

bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan 

như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi 

không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho 

các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 105, 4-5; Is 33,3 

Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con trong sự bình an, để 

với tâm hồn ngay thẳng, chúng con được vui mừng trước nhan 

thánh Chúa. 
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THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                       x. Dcr 14, 5.7 

Đây Chúa sẽ đến làm một với các Thánh của Người, và ngày đó 

sẽ có ánh sáng huy hoàng. 

Bài đọc 1                 Xp 3, 1-2. 9-13 

“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”. 

Bài trích sách tiên tri Xôphônia. 

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm 

sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin 

tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.  

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người 

kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia 

các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ 

vật đến dâng cho Ta. Ngày đó, ngươi sẽ không còn phải xấu hổ vì 

các lỗi lầm của ngươi đã phạm đến Ta. Vì Ta sẽ cất xa khỏi ngươi 

những kẻ chiến thắng kiêu căng và từ đây, ngươi sẽ mãi mãi được 

vinh quang trên núi thánh Ta. Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc 

nghèo khó và thiếu thốn và họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa. Những 

người Israel còn sót lại sẽ không làm điều gian ác, không nói dối, 

người ta không thấy chúng nói lời phỉnh gạt. Chúng sẽ như đàn 

chiên ăn cỏ và nghỉ ngơi, và sẽ không ai làm phiền chúng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca          Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 và 23 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Ngài. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy 

nghe và hãy vui mừng. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

2) Hãy nhìn về Chúa, để các bạn sẽ vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Ngài 

đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

3) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích 

chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, 

Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

4) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa 

những tâm hồn đau thương tan nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn 

tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ 

không phải đền bồi tội lỗi. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Alleluia 

All. All. - Này đây Chúa đến để cứu dân Người; hạnh phúc thay 

những ai sẵn sàng đón rước Chúa. - All. 
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Phúc âm                       Mt 21, 28-32 

“Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 

trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. 

Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy 

đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau 

nó hối hận và đi làm.  

Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại 

rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai 

người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”.  

Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người 

thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì 

Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông 

không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. 

Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận 

mà tin ngài”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        x. 2 Tm 4, 8 

Đấng thẩm phán công bình, sẽ trao lại triều thiên công chính, 

cho những ai yêu mến việc Người ngự đến trần gian. 
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THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ             x. Kb  2,3; 1 Cr 4,5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ chiếu soi những 

nơi ẩn khuất tối tăm, và sẽ tỏ mình cho muôn dân. 

Bài đọc 1        Is 45, 6b-8. 18. 21b-26 

“Trời cao, hãy đổ sương mai!” 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên 

ánh sáng và tối tăm. Ta đã dựng nên hạnh phúc và tai hoạ. Chính Ta 

là Thiên Chúa đã làm những sự ấy. Trời cao, hãy đổ sương mai! 

Ngàn mây, hãy mưa Ðấng Công Chính! Ðất hãy mở ra và trổ sinh 

Ðấng Cứu Ðộ, và đồng thời sự công chính hãy xuất hiện. Chính Ta 

là Chúa đã dựng nên loài người. Vì Thiên Chúa, Ðấng đã dựng nên 

các tầng trời, chính Người đã dựng nên địa cầu, đã tạo ra và làm cho 

(nó) bền vững. Người không dựng nên địa cầu hoang vu, nhưng đã 

dựng nên cho người ta ở, chính Người phán: Ta là Chúa và không 

có Chúa nào khác. Nào Ta chẳng phải là Chúa, và ngoài Ta, còn có 

Chúa nào khác đâu? Không có Thiên Chúa công bình và cứu độ nào 

khác ngoài Ta. 

Hỡi các người ở tận cùng trái đất, hãy trở lại cùng Ta và các 

ngươi sẽ được cứu thoát. Vì Ta là Thiên Chúa và không có Chúa 

nào khác. Ta lấy tên Ta mà thề; lời công chính phát xuất từ miệng 

Ta sẽ không trở lại: mọi gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, và mọi lưỡi 

sẽ lấy tên Ta mà thề rằng: Nhờ Chúa mà tôi sẽ được công chính và 

sức mạnh. Người ta sẽ đến cùng Chúa, và mọi kẻ chống đối Người 

sẽ phải hổ thẹn. Toàn thể dòng dõi Israel sẽ được công chính hoá và 

được hiển vinh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Ð.  Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai! Hỡi ngàn mây, hãy 

mưa Ðấng Công Chính! (Is 45,8). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng ta. 

Ð.  Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai! Hỡi ngàn mây, hãy 

mưa Ðấng Công Chính! (Is 45,8). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống. 

Ð.  Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai! Hỡi ngàn mây, hãy 

mưa Ðấng Công Chính! (Is 45,8). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng ta sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Ð.  Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai! Hỡi ngàn mây, hãy 

mưa Ðấng Công Chính! (Is 45,8). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúa đến, hãy ra đón Người, chính Người là 

Hoàng tử Bình an. - Alleluia. 
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Phúc âm                   Lc 7, 19-23 

“Hãy thuật lại với Gioan  

những điều các ông đã nghe và đã thấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ 

đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay 

chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này 

đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng 

tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn 

phải đợi Ðấng nào khác?”  

Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật 

nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại 

rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã 

nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người 

phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ 

nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp 

phạm vì Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Is 40,10; x. 34,5 

Đây Chúa chúng ta sẽ đến trong quyền lực, và sẽ làm cho mắt 

các tôi tớ Người được sáng. 
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THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Tv 118, 151-152 

Lạy Chúa, Chúa đã đến gần, và mọi chỉ thị Chúa đều chân thật; 

nhờ lời nghiêm huấn, con biết đã từ lâu rằng: Chúa hằng có đời đời. 

Bài đọc 1              Is 54, 1-10 

“Chúa kêu gọi ngươi như gọi người thiếu phụ sầu khổ”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa phán: Hỡi người son sẻ, hãy reo mừng! Hãy vui mừng, 

hãy hân hoan, hỡi người không sinh nở. Vì con cái người phụ nữ bị 

bỏ rơi sẽ nhiều hơn con cái người có đôi bạn. Hãy mở rộng trại 

ngươi ở, hãy giăng trướng nhà ngươi, chớ để chật hẹp; hãy giăng 

dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Ngươi sẽ bành trướng ra bên tả bên 

hữu, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm gia nghiệp. 

Ðừng sợ, vì ngươi sẽ không phải thất vọng, đừng xấu hổ, vì 

ngươi sẽ quên sự hổ thẹn thời niên thiếu, và nỗi nhục nhã của thời 

goá bụa, ngươi cũng quên đi. Vì Ðấng thống trị ngươi là Ðấng đã 

tạo thành ngươi, Danh Ngài là Chúa Thiên Binh; Ðấng Cứu Chuộc 

ngươi là Ðấng Thánh Israel, Người là Thiên Chúa khắp địa cầu. 

Chúa ngươi phán: như người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, 

Chúa gọi ngươi. Sao có thể ly dị người vợ trong buổi thanh xuân? 

Trong một thời gian ngắn, Ta đã bỏ ngươi, nhưng với lượng từ bi, 

Ta sẽ đón nhận ngươi. Chúa Cứu Chuộc ngươi phán: Trong cơn 

nóng giận, Ta đã ẩn mặt khỏi ngươi, nhưng trong tình yêu vĩnh cửu, 

Ta xót thương ngươi. Cũng như trong thời Noe, Ta đã thề rằng nước 

lụt Noe sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ 

không giận ngươi, không trách ngươi nữa. Chúa thương xót ngươi 

phán: Dù núi dời, dù đồi chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi 

không hề thay đổi, và giao ước bình an của Ta luôn vững bền. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca       Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong giây phút, nhưng 

lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ 

rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán 

tụng Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Này đây Chúa đến để cứu dân Người. Hạnh 

phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa. - Alleluia. 
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Phúc âm            Lc 7, 24-30 

“Gioan là sứ thần dọn đường Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám 

đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây 

sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn 

mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa 

hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một 

tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. 

Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi 

trước con, và sẽ dọn đường cho con”. Ta nói cho các ngươi biết, 

trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người 

nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên 

Chúa lại cao trọng hơn ông”. 

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều 

vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người 

Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ 

không chịu để Gioan thanh tẩy cho. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  Tt 2,12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở trần gian này, trong 

khi mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày Chúa cao cả đến 

trong vinh quang. 
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THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                   

Đây Chúa sẽ đến trong huy hoàng, Người xuống viếng thăm, 

ban hòa bình cho dân Người, và sẽ thiết lập cho họ phúc trường 

sinh. 

Bài ðọc 1                     Is 56,1-3a,6-8 

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu 

độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc thay 

người làm như vậy, và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày 

Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác. 

Và người ngoại bang tin theo Chúa sẽ không nói: Chúa sẽ tách 

tôi ra khỏi dân Ngài. 

Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu 

danh Ngài, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat 

không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta. 

Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui 

trong nhà cầu nguyện, Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của 

chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. 

Chúa là Thiên Chúa đã tập hợp những người Israel tha hương, 

phán rằng: Ta sẽ tập hợp, những người khác lại với chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca            Tv 66,2-3,5,6-8 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi, 

xin tỏ ra cho chúng tôi thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa 

cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta 

được rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! 

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai 

trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! 

3) Ðấng đã chúc phúc cho chúng tôi, Ðức Thiên Chúa, Chúa 

chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi, để cho 

khắp cùng bờ cõi đất kính sợ Ngài. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Ngày của Chúa gần đến; Người sẽ đến cứu 

chúng ta. - Alleluia. 
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Phúc âm          Ga 5, 33-36 

“Gioan là đèn cháy sáng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai 

người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta 

không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các 

ngươi được cứu thoát. 

Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui 

mừng vì ánh sáng đó. 

Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: 

đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc 

mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Pl 3, 20-21 

Chúng ta trông đợi Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc chúng 

ta, Người sẽ hoán cải thân xác hèn mọn chúng ta, nên giống thân 

xác vinh hiển của Người. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ                         Is 45, 8 

Hỡi các tấng trời, hãy đổ sương mai; hỡi ngàn mây, hãy mưa 

Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ. 

Bài đọc 1              Is 7, 10-14 

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên 

Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” 

Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử 

thách Chúa”. 

Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng 

người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? 

Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ 

sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, 

nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hướng bả phù hoa. 
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Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

Bài đọc 2               Rm 1, 1-7 

“Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa”. 

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. 

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ 

và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin 

mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh 

Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi 

dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng 

theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức 

vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về 

Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã 

kêu gọi. 

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa 

yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                    Mt 1, 21 

Alleluia, alleluia! - Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một 

con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên 

Chúa-ở-cùng-chúng ta. - Alleluia. 
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Phúc âm          Mt 1, 18-24 

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria,  

đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ 

thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công 

chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. 

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến 

cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng 

ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi 

phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên 

là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. 

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng 

miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai 

và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, 

nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa 

truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến 

khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                             Is 7, 14 

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên 

con trẻ sẽ gọi là Em-ma-nu-el. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ                         Is 45, 8 

Hỡi các tấng trời, hãy đổ sương mai; hỡi ngàn mây, hãy mưa 

Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ. 

Bài ðọc 1          2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 

“Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”. 

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng 

yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri 

Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá 

hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả 

lời với vua rằng: “Ðiều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì 

Chúa ở với vua”. Nhưng xảy ra là, đêm ấy, có lời Chúa phán cùng 

Nathan rằng: “Hãy nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa phán thế 

này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?” 

“Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn 

chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta ở cùng ngươi 

trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt 

ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc 

vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta 

sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. 

Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày 

Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi 

được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi 

biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều 

đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi 

sẽ vững bền mãi mãi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi 

thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ 

của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, và Thiên 

Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người 

lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 
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Bài ðọc 2                     Rm 16, 25-27 

“Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nay được tỏ bày”. 

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, kính chúc Ðấng có quyền năng làm cho anh 

em được vững vàng theo Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy 

của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời 

đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh 

của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại, để 

dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. 

Kính chúc Thiên Chúa, Ðấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa 

Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn đời! Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                      Lc 1, 38 

Alleluia, alleluia! - Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền. - Alleluia. 
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Phúc âm            Lc 1, 26-38 

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ 

đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ 

bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. 

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với 

Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là 

Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. 

Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người 

sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. 

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào 

được, vì tôi không biết đến người nam?” 

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy 

quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ 

sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, 

Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và 

nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; 

vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. 

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                             Is 7, 14 

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên 

con trẻ sẽ gọi là Em-ma-nu-el. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ                         Is 45, 8 

Hỡi các tấng trời, hãy đổ sương mai; hỡi ngàn mây, hãy mưa 

Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ. 

Bài đọc 1           Mk 5, 2-5a 

“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”. 

Bài trích sách Tiên tri Mikha. 

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong 

trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng 

thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn 

đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải 

sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con 

cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của 

Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. 

Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng 

trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai nghe! Chúa ngự 

trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền 

năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn 

coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu 

Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con 

người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời 

xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng 

danh Người. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được 

phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4). 

Bài đọc 2            Dt 10, 5-10 

“Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”. 

Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: 

“Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo 

nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của 

lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý 

Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'“. 

Sách ấy bắt đầu như thế này: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, 

của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không 

nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: 

Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Như thế đã 

bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà 

chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô 

một lần là đủ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia                      Lc 1, 38 

Alleluia, alleluia! “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền”. - Alleluia. 

Phúc âm            Lc 1, 39-45 

“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một 

thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi 

bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng 

bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được 

chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì 

này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng 

tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được 

thực hiện”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                             Is 7, 14 

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên 

con trẻ sẽ gọi là Em-ma-nu-el. 
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NGÀY 17/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                        Is 49,13 

Trời hãy hoan hỷ, đất hãy nhảy mừng, vì Chúa chúng ta sẽ đến, 

và đoái thương dân nghèo của Người. 

Bài đọc 1                     St 49, 2. 8-10 

“Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái 

Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời 

cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ 

đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư 

tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm 

xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám 

khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy 

không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là 

Ðấng chư dân đợi trông”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca               Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

2) Núi non đem an hoà cho dân, và nổng đồi mang lại đức công 

chính. Người bênh chữa kẻ hèn trong dân, và cứu thoát con cái 

nhóm nghèo. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

3) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và 

người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng 

trái đất. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại 

lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc 

phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài 

mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con 

con đường khôn ngoan. - All. 
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Phúc âm              Mt 1, 1-17 

“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của 

Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh 

Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà 

Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh 

Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon 

sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh 

Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; 

Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa 

sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia 

sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia 

sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh 

Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày 

ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; 

Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; 

Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh 

Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh 

Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. 

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít 

đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở 

Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    x. Kg 2, 8 

Đây là Đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, và nhà Chúa sẽ tràn 

ngập vinh quang. 
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NGÀY 18/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                        

Vua chúng ta là Đức Ki-tô sẽ đến, Người Là Con Chiên sẽ đến 

như lời Thánh Gioan đã rao giảng. 

Bài đọc 1              Gr 23, 5-8 

“Ta sẽ gây cho Ðavít một mầm giống công chính”. 

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống 

công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn 

ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những 

ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ 

gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”. Chúa phán: “Vì 

thế, đã đến ngày chúng không còn nói được rằng: “Chúa hằng sống, 

Người đã đưa con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập”, nhưng chúng nói: 

“Chúa hằng sống, Người đã đưa dòng dõi nhà Israel ra khỏi đất 

Bắc”; (và) từ các nước chúng bị Ta phân tán, Ta dẫn đưa chúng về 

quê hương. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 71, 2. 12-13. 18-19 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

2) Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và 

sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ 

yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

3) Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, một mình Người làm 

những việc lạ lùng. Chúc tụng muôn đời vinh danh Chúa, khắp hoàn 

cầu đầy dẫy vinh quang Người. 

Ð.  Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển nở trong 

triều đại người tới muôn đời (x. c. 7). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Ðấng Thủ lãnh nhà Israel, Ngài đã ban lề luật 

cho Môsê trên núi Sinai, xin hãy đến mà ra tay cứu chuộc chúng 

con. - All. 
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Phúc âm          Mt 1, 18-24 

“Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, 

 vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ 

thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công 

chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo.  

Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến 

cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng 

ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép 

Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là 

Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.  

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng 

miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và 

hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa 

là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.  

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa 

truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho 

đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là 

Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 1, 23 

Thiên hạ sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-

ở-cùng-chúng-ta. 
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NGÀY 19/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                  x. Dt 10, 37 

Đáng phải đến sẽ đến và Người sẽ không trì hoãn, và khắp biên 

giới, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, vì chính Người là Đấng Cứu Độ 

chúng ta. 

Bài đọc 1                        Tl 13, 2-7, 24-25a 

“Thiên Thần báo trước việc Samson sinh ra”. 

Bài trích sách Thủ Lãnh. 

Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ 

Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên Thần Chúa hiện ra 

nói với bà ấy rằng: “Ngươi son sẻ không con; nhưng sẽ được thụ 

thai, và hạ sinh một con trai. Vậy ngươi hãy cẩn thận, đừng uống 

rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch. Vì 

ngươi sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai. Lưỡi dao cạo sẽ 

không chạm đến đầu nó; nó là người được hiến dâng cho Thiên 

Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ; chính nó sẽ bắt đầu giải phóng 

Israel khỏi tay người Phi-li-tinh.”  

Bà nầy đi nói với chồng rằng: “Có một người của Thiên Chúa 

đến cùng tôi, với diện mạo Thiên Thần, rất đáng sợ. Tôi hỏi người 

ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì. Người ấy không muốn nói cho tôi 

biết. Nhưng lại trả lời rằng: “Rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ 

sinh một con trai: hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, 

cũng đừng ăn món gì không thanh sạch. Vì con trẻ sẽ là người được 

hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ trong lòng mẹ, cho đến 

ngày nó chết”.  

Bà đã hạ sinh một con trai, và gọi tên là Samson. Hài nhi lớn 

lên, và Chúa đã chúc phúc cho nó. Và thần tri Chúa bắt đầu ở với 

nó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca           Tv. 70, 3-4a, 5.6ab, 16-17 

Ð.  Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng 

vinh quang của Chúa. 

1) Lạy Chúa, xin hãy nên núi đá trú ẩn và thành trì kiên cố cho 

tôi, để cứu tôi: Vì Chúa là núi đá và thành trì của tôi. Lạy Chúa, xin 

giựt tôi khỏi bàn tay gian ác. 

Ð.  Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng 

vinh quang của Chúa. 

2) Vì Chúa là Ðấng tôi mong đợi, lạy Thiên Chúa của tôi! Lạy 

Chúa là Ðấng tôi cậy trông, từ thời còn niên thiếu. Từ lòng mẹ, tôi 

nương tựa nơi Chúa, từ dạ mẹ, Chúa là Ðấng bảo vệ tôi. 

Ð.  Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng 

vinh quang của Chúa. 

3) Tôi sẽ thuật lại quyền năng Thiên Chúa, lạy Chúa, tôi ghi 

nhớ sự công chính của một mình Chúa, lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ 

thời còn niên thiếu, các kỳ công Chúa, tôi cao rao đến bây giờ. 

Ð.  Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng 

vinh quang của Chúa. 

Alleluia 

All. All. - Hỡi gốc Giê-sê, Chúa đang đứng như báo hiệu của 

chư dân, xin hãy đến cứu thoát chúng tôi, và đừng trì hoãn nữa.- 

Alleluia. 
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Phúc âm                Lc 1, 5-25 

“Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là 

Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên 

là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở 

theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.  

Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến 

tuổi già. Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên 

Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm 

và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn 

thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng 

hương.  

Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải 

hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào 

ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời 

ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh 

cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ 

được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc 

trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không 

uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ 

lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên 

Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của 

Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại 

với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn 

dân chuẩn bị.  

Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì 

tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên Thần liền đáp: 

“Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến 

nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín 

câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì  
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ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của 

chúng”.  

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu 

trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông 

đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, 

và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về 

nhà.  

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình 

trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong 

những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người 

đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                         x. Lc 1, 78-79 

Đấng từ trời cao thẳm đến viếng thăm chúng ta, để dẫn bước 

chúng ta trên con đường bình an. 
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NGÀY 20/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ         x. Is 11,1; 40,5; Lc 3,6 

Từ gốc Gie-sê sẽ đâm ra một chồi, khắp mặt đất sẽ tràn ngập 

vinh danh chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Bài đọc 1              Is 7, 10-14 

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên 

Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. 

Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử 

Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít: Làm phiền lòng 

người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? 

Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ 

sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, 

nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð.  Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c 

và 10b). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Chìa khoá Ðavít, Ngài mở cửa thiên quốc, xin 

hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm 

khỏi cảnh ngục tù! - All. 
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Phúc âm            Lc 1, 26-38 

“Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn 

phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người 

phụ nữ”.  

Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. 

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. 

Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ 

nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban 

cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời 

trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.  

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào 

được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa 

Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm 

Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con 

Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong 

lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ 

gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.  

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Lc 1, 31 

Tiên Thần nói cùng Maria rằng: “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh 

hạ một con trai, và đặt tên cho trẻ là Giêsu”. 
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NGÀY 21/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                     x. Is 7,14; 8.10 

Chúa là Đấng thống trị gần đến, và sẽ gọi tên Người là 

Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. 

Bài đọc 1              Dc 2, 8-14 

“Ðây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. 

Bài trích sách Diễm Ca. 

Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua 

đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người 

đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào chấn song. 

Này người tôi yêu nói với tôi: “Hãy chỗi dậy, mau lên, bạn tình 

ta! Bồ câu ta, kiều nữ ta, hãy đến! Vì tiết đông đã qua, mưa phùn đã 

dứt. Trăm hoa đua nở trên đất chúng ta. Thời cắt tỉa đã đến, tiếng 

chim gáy véo von trên đất chúng ta. Cây vả sinh trái đầu mùa, vườn 

nho trổ hoa thơm ngát. Hãy chỗi dậy, bạn tình ta, người đẹp ta, hãy 

đến! 

“Bồ câu ta trong hốc đá, trong kẹt ghềnh, hãy cho ta thấy mặt 

mình, tiếng mình hãy thánh thót ở tai ta, vì tiếng mình êm ái, nét 

mặt mình xinh tươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài này                      Xp 3, 14-18a 

“Chúa là Vua Israel ở giữa ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ngợi khen! Israel hỡi, hãy reo mừng! 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy sung sướng và hết lòng hân hoan! 

Chúa đã rút án phạt ngươi, đã xua đuổi quân thù. Chúa là Vua 

Israel ở giữa ngươi, ngươi không còn lo sợ tai hoạ nào. Ngày ấy có 

tiếng bảo Giêrusalem: đừng sợ! và Sion, chớ buông thả đôi tay! 

Chúa là Thiên Chúa ngươi ở giữa ngươi, sẽ sung sướng vui mừng vì  
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ngươi, sẽ thinh lặng trong niềm mến thương ngươi, sẽ hân hoan 

chúc mừng ngươi, như trong ngày đại lễ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 32, 2-3. 11-12. 20-21 

Ð.  Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng 

Người bài ca mới! (c. 1a và 3a). 

1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, và đàn mười dây, hãy 

xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng 

Người với tiếng râm ran. 

Ð.  Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng 

Người bài ca mới! (c. 1a và 3a). 

2) Ý định của Chúa tồn tại muôn đời; tư tưởng lòng Người còn 

mãi đời nọ sang đời kia. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, 

dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. 

Ð.  Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng 

Người bài ca mới! (c. 1a và 3a). 

3) Linh hồn chúng ta mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng ta. Bởi vậy lòng chúng ta hân hoan trong 

Chúa, chúng ta tin cậy ở thánh danh Người. 

Ð.  Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng 

Người bài ca mới! (c. 1a và 3a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Lạy Vầng Ðông, là ánh sáng muôn dân và là 

mặt trời công chính, xin hãy đến chiếu soi những kẻ ngồi trong tối 

tăm và trong bóng sự chết! - Alleluia. 
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Phúc âm            Lc 1, 39-45 

“Bởi đâu mà tôi được ơn này,  

là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một 

thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi 

bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng 

bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được 

chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, 

tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. 

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực 

hiện”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                          Lc 1, 45 

Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng, lời Chúa phán cùng bà sẽ được 

thực hiện. 
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NGÀY 22/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                        Tv 23, 7 

Hỡi các cửa, hãy ngẩng đầu lên, hỡi cửa ngàn thu, hãy vươn 

mình lên, để vua vinh hiển sẽ ngự qua. 

Bài đọc 1                   1 Sm 1, 24-28 

“Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. 

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một 

con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà 

Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con 

trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: “Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! 

Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt 

ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. 

Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa”. Và 

họ thờ lạy Chúa ngay ở đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca           1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd 

Ð.  Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí phách tôi hướng lên 

Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi vui 

mừng vì Chúa cứu độ tôi. 

Ð.  Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a). 

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng 

khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói lả nay lại 

được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại 

trở nên héo tàn. 

Ð.  Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a). 

3) Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, cho đi xuống mồ rồi 

lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp rồi 

lại nhắc lên cao. 

Ð.  Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a). 

4) Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao kẻ nghèo 

khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lãnh, đặt 

cho họ một ngai báu vinh quang. 

Ð.  Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Vua muôn dân và Ðá Góc toà nhà Hội thánh, xin 

hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! - All. 
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Phúc âm            Lc 1, 46-56 

“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Maria nói rằng:  

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong 

Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn 

tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng 

toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. 

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những 

ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan 

những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi 

ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người 

đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. 

Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của 

Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham 

và dòng dõi Người đến muôn đời!”  

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà 

mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Lc 46, 49 

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi 

những sự trọng đại. 
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NGÀY 23/12 MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Is 9,6; Tv 71, 17 

Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và được gọi là Thiên Chúa 

Đấng Hùng Dũng, nơi Người các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc. 

Bài đọc 1             Ml 3, 1-4, 23-24 

“Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”. 

Bài trích sách Tiên tri Malakhi. 

Ðây là những điều Thiên Chúa phán:  

Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. 

Và bỗng chốc, Ðấng Chủ tể các ngươi tìm kiếm, Sứ Thần Giao Ước 

các ngươi mong ước, Người ngự đến trong thánh điện Người.  

Này đây, Người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được 

ngày nào Người đến? Ai đứng vững mà trông xem Người? Vì 

Người như ngọn lửa hoả lò, như lá thuốc của phường thợ giặt. 

Người sẽ ngồi nung nấu luyện bạc, sẽ tẩy luyện con cái Lêvi, lọc 

chúng nó như vàng như bạc, để chúng trở thành cho Chúa những 

người dâng lễ tế trong công chính. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem 

sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa, như những năm đầu.  

Này đây, Ta sai Tiên tri Êlia đến cùng các ngươi, trước ngày 

trọng đại và kinh khủng của Ta. Người sẽ hoán cải lòng cha ông về 

lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự 

đến tiêu diệt địa cầu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 

Ð.  Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các 

ngươi đã gần đến (Lc 21, 28). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Ð.  Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các 

ngươi đã gần đến (Lc 21, 28). 

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð.  Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các 

ngươi đã gần đến (Lc 21, 28). 

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những 

ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. 

Ð.  Hãy nhìn xem và hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các 

ngươi đã gần đến (Lc 21, 28). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Ðức Emmanuel, là Vua và là Ðấng ban lề luật, 

lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy đến cứu độ chúng con. - 

All. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc âm            Lc 1, 57-66 

“Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà 

con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến 

chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con 

trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ 

đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: 

“Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con 

trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là 

Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và 

ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên 

khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết 

thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ 

nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Kh 3, 20 

Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở 

cửa cho Ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và dùng bữa tối với nó, nó sẽ 

dùng bữa với ta. 
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NGÀY 24/12 MÙA VỌNG 

LỄ BAN SÁNG 

Ca nhập lễ                      x. Gl 4, 4 

Đây đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai Con Chúa 

xuống thế gian. 

Bài đọc 1          2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16 

“Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”. 

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng 

yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri 

Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá 

hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả 

lời với vua rằng: “Ðiều gì vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, 

vì Chúa ở với vua”.  

Nhưng xảy ra (là) đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: 

“Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa phán thế này: Có phải 

ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?” Ta đã đem 

ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi 

trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi 

ngươi đi; Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi. Và Ta sẽ 

làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên 

mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng 

nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ 

sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các 

vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên 

khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ 

tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ 

vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền 

mãi mãi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca             Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi 

thế hệ miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

2) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ 

của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên 

Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người 

lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

Alleluia 

All. All. - Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài 

mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con 

con đường khôn ngoan. - All. 
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Phúc âm            Lc 1, 67-79 

“Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói 

tiên tri rằng:  

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người 

đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã 

dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu 

ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề 

nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với 

tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta 

chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan 

Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang 

tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở 

lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho 

họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng 

Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm 

tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Lc 1, 68 

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, vì Người đã viếng thăm 

và cứu chuộc dân Người. 
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MÙA GIÁNG SINH 

25/12 –CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. 

LỄ VỌNG 

Ca nhập lễ                      x. Gl 4, 4 

Hôm nay anh em biết rằng Chúa sẽ đến và sẽ cứu độ chúng ta; 

rạng sáng, anh em sẽ thấy vinh quang Người. 

Bài đọc 1                  Is 62, 1-5 

“Ngươi đẹp lòng Chúa”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không 

nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, 

Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ 

thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy 

vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới.  

Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện 

quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. ngươi sẽ không còn gọi là 

kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. 

Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là 

đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân 

cư.  

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong 

ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi 

cũng sẽ vui mừng vì ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 88, 4-5. 16-17. 27 và 29 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ 

của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong 

ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào 

vì đức công minh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên 

Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người 

lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (x. c. 2a). 
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Bài đọc 2                 Cv 13, 16-17. 22-25 

“Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, con vua Ðavít”. 

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. 

Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng lên, 

giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: “Hỡi người Israel và 

những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Israel đã 

chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư 

ngụ trong nước Ai-cập, và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông 

chúng ta ra khỏi nước ấy. “Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít 

lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã 

phán: “Ta đã gặp được Ðavít, con của Giêsê, người vừa ý Ta, người 

sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”. “Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, 

Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà 

Gioan đã báo trước, khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho 

toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ông tuyên bố: “Tôi 

không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ 

đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

All. All. - Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xoá bỏ, và Ðấng 

Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. - All. 
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Phúc âm              Mt 1, 1-25 

“Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của 

Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh 

Giuđa ; Phares sinh (bởi bà Thamar) và các anh em người. Giuđa 

sinh Phares và Zara Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh 

Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon 

sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh 

Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; 

Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa 

sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia 

sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia 

sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh 

Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày 

ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; 

Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; 

Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh 

Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh 

Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. 

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít 

đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở 

Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã 

thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người 

công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín 

đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng 

ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại 

nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép 

Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là  
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Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này 

đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán 

xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, 

người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-

cùng-chúng-ta”.  

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa 

truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho 

đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là 

Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               x. Is 40, 5 

Chúa sẽ tỏ ra sự vinh quang của Người, và mọi người sẽ thấy 

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
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THÁNH LỄ BAN ĐÊM 

Ca nhập lễ                          Tv 2, 7 

Chúa đã phán cùng tôi rằng: Con là Con Cha, hôm nay Cha đã 

sinh ra Con. 

Bài đọc 1                         Is 9, 1-3. 5-6 

“Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự 

sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. 

Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? 

Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa 

gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi 

đem của chiếm được về phân chia.  

Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái 

vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như 

trong ngày chiến thắng Mađian. [Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp 

của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi 

và trở nên mồi nuôi lửa.]  

Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã 

được ban tặng chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, 

và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy 

Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Người sẽ mở 

rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên 

ngai vàng của Ðavít, và trong vương quốc Người, để củng cố và 

tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho 

đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều 

đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca       Tv 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 

Ð.  Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người 

là Ðức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên 

Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng 

danh Người. 

Ð.  Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người 

là Ðức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11). 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Ð.  Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người 

là Ðức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11). 

3) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên. Ðồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. 

Ð.  Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người 

là Ðức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11). 

4) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư 

dân cách chân thành. 

Ð.  Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người 

là Ðức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11). 
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Bài đọc 2            Tt 2, 11-14 

“Ân sủng của Chúa đã đến với mọi người”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Ân sủng của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, đã xuất hiện 

cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần 

tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi 

niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Ðức 

Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. 

Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi 

điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của 

Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia            Lc 2, 10-11 

All. All. - Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm nay Ðấng 

Cứu Thế, là Chúa Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta. - All. 
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Phúc âm                Lc 2, 1-14 

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền 

cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, 

thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên 

đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong 

xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc 

hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với 

Maria, bạn người, đang có thai.  

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày 

mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con 

trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không 

tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những 

mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. 

Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của 

Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ.  

Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, 

đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là 

tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã 

giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu 

để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới 

sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Và bỗng chốc, 

cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc 

đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các 

tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Ga 1, 14 

Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và chúng ta đã nhìn thấy vinh 

quang của Người. 
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THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG 

Ca nhập lễ            x. Is 9, 2.6; Lc 1, 33 

Hôm nay, sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, vì Chúa đã sinh ra 

cho chúng ta. Thiên hạ sẽ gọi Người là Đấng kỳ diệu, là Thiên 

Chúa, là Hoàng Tử Bình An, là Cha muôn thuở: nước Người sẽ 

không bao giờ cùng. 

Bài đọc 1          Is 62, 11-12 

“Này đây Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy nói 

với thiếu nữ Sion: Này đây Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến. Người đem 

theo phần thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những 

người được Chúa cứu chuộc, người ta sẽ gọi họ là dân thánh. Còn 

ngươi, ngươi sẽ được gọi là thành quý chuộng, thành không bị bỏ 

rơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca            Tv 96, 1 và 6. 11-12 

Ð.  Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng 

sinh cho chúng ta. 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng, hải đảo muôn ngàn, 

hãy mừng vui! Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư 

dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð.  Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng 

sinh cho chúng ta. 

2) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho 

kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca 

tụng thánh danh Người! 

Ð.  Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng 

sinh cho chúng ta. 
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Bài đọc 2                    Tt 3, 4-7 

“Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi Người”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái 

của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực 

hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta, 

bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Ðấng mà 

Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta qua Ðức Giêsu Kitô, 

Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân 

sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời 

đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                      Lc 2, 14 

All. All. - Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an 

dưới thế cho người thiện tâm. - All. 

Phúc âm            Lc 2, 15-20 

“Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: 

“Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho 

chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse 

và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu 

ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều 

ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi 

nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử 

trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và 

xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             x. Dcr 9, 9 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng,hỡi thiếu nữ Giêrusalem, 

hãy ca hát: này Vua ngươi sẽ đến, Người là Đấng Thánh và là Đấng 

Cứu Độ trần gian. 

THÁNH LỄ BAN NGÀY 

Ca nhập lễ                   Is 9, 6 

Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban 

cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai, và thiên hạ sẽ 

gọi tên Người là Cố Vấn Kỳ Diệu. 

Bài đọc 1              Is 52, 7-10 

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy  

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, 

người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên 

Chúa ngươi sẽ thống trị! Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất 

lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi 

Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, 

hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc 

Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt 

chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của 

Thiên Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca! 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với 

điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy 

hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 
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Bài đọc 2                    Dt 1, 1-6 

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”. 

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã 

phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau 

hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt 

làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác 

thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình 

tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền 

năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai 

Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên 

thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. 

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong 

các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ 

sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là 

Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán 

rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!” 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

All. All. - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các 

dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả 

xuống trên địa cầu. - All. 

Phúc âm         Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14} 

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể,  

và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”. 

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa 

ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có 

Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được  
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tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của 

nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận 

sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông 

đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu 

cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, 

nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng 

soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.  

Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và 

thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân 

Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng 

phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được 

quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh 

Người.  

Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác 

thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà 

sinh ra. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ 

giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, 

vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con 

Một đầy ân sủng và chân lý.  

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng 

tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người 

có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy 

tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, 

nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai 

nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong 

Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 97, 3 

Mọi dân trên khắp cùng cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của 

Thiên Chúa chúng ta. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 26 tháng 12 

THÁNH TÊPHANÔ 

Ca nhập lễ                       

Cửa trời đã mở ra cho Thánh Têphanô vào, người là vị tử đạo 

tiên khởi trong số các vị tử đạo, và vì thế người được triều thiên 

chiến thắng trên trời. 

Bài đọc 1                    Cv 6,8-10; 7,54-59 

"Kìa tôi xem thấy trời mở ra" 

Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ. 

Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm 

nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, 

có nhóm người kia, thuộc Hội đường, mệnh danh là “của những 

người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ 

xứ Cilicia và Á đông, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng 

họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp 

cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ 

nghiền răng phản đối ông. Nhưng Têphanô, đầy Thánh Thần, nhìn 

lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu 

đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời 

mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”.  

Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào 

ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng 

để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolê. Rồi họ 

ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, 

xin đón nhận tâm hồn tôi”.  

Thế rồi ông quì gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, 

xin đừng trách cứ họ về tội lỗi nầy”. Nói xong câu đó, ông đã an 

giấc trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca          Tv. 30,3cd 4, 6ab và 8a, 17 và 21ab 

Ð.  Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. 

1) Xin Chúa nên núi đá tôi nương náu, và nên thành trì cứu 

thoát tôi, bởi Chúa là núi đá và là thành trì của tôi, vì danh Chúa, 

xin dẫn đàng chỉ lối cho tôi. 

Ð.  Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. 

2) Tôi phó mạng sống tôi trong tay Chúa, Lạy Chúa là Thiên 

Chúa trung tín, xin cứu thoát tôi. 

Ð.  Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. 

3) Còn tôi, tôi trông cậy nơi Chúa, tôi hân hoan vui mừng vì 

lòng từ bi Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. 

4) Xin Chúa tỏ mặt nhân lành với tôi tớ Chúa, và lấy lòng 

thương xót Chúa cứu thoát tôi. Chúa che chở những ai nấp dưới 

nhan thánh Chúa khỏi mưu chước của loài người. Chúa giấu họ 

trong nhà Chúa khỏi miệng lưỡi gian ngoa. 

Ð.  Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. 

Alleluia             Tv 117, 26a và 27a 

All. All. - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến; Chúa là 

Thiên Chúa đã soi sáng chúng ta. - All. 
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Phúc âm                         Mt 10,17-22 

“Không phải chúng con nói,  

nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha” 

Bài trích Phúc âm theo Thánh Matthêô. 

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con 

hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ 

đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến 

trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi 

người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói 

gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa 

Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, 

cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. 

Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí 

đến cùng, sẽ được cứu rỗi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Cv 7, 59 

Họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa 

Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con”. 
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Ngày 27 tháng 12  

THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ. 

Ca nhập lễ                   

Ông này là Gioan, đã ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly: 

Ông là thánh tông đồ đã được mặc khải cho biết những mầu nhiệm 

trên trời, và đã phổ biến lời hằng sống trong khắp cùng cõi trái đất. 

Bài đọc 1            1 Ga 1, 1-4 

“Chúng tôi loan truyền cho anh em  

điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. 

Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã 

nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn 

và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ 

hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi 

loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã 

tỏ hiện cho chúng ta. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng 

tôi loan truyền cho các con, để các con hiệp nhất với chúng tôi, và 

chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của 

Người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm 

vui của các con được trọn vẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

ĐÁP CA          Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12 

Ð. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa (c. 12a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 

Ð. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa (c. 12a). 
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2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa (c. 12a). 

3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho 

kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa và hãy ca 

tụng thánh danh Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa (c. 12a). 

Alleluia 

All. All. - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; lạy Chúa, ca 

đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. - All. 

Phúc âm                     Ga 20, 1a.2-8 

“Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon 

Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy 

xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Bấy giờ 

Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn 

đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, 

người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không 

vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, 

thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, 

không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một 

chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 14-16 

Ngôi Lời đã hóa thánh nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa 

chúng ta. Chính do sự sung mãn của Người, hết thảy chúng ta đã 

nhận được từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 28 tháng 12 

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO 

Ca nhập lễ                   

Các hài nhi vô tội đã bị giết vì Chúa Ki-tô, các ngài tiến theo 

Con Chiên vẹn sạch, và luôn luôn tung hô rằng: “Lạy Chúa, vinh 

danh chúa”. 

Bài đọc 1                     1 Ga 1,5 - 2,2 

“Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi 

Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự sáng 

và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng 

chúng tôi thông hảo với Người, mà chúng tôi đi trong đường tối 

tăm, thì chúng tôi nói dối, và chúng tôi không thực thi chân lý. Nếu 

chúng tôi đi trong ánh sáng, cũng như chính Người ở trong ánh 

sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau; và máu Chúa Giêsu 

Kitô Con Người rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi. 

Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội, thì chúng tôi lừa dối 

mình, và trong người chúng tôi không có chân lý. Nếu chúng tôi 

xưng tội mình ra, thì Người là Ðấng trung thành và công chính, sẽ 

tha tội cho chúng tôi, và rửa sạch chúng tôi khỏi điều gian ác. Nếu 

chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội, thì chúng tôi coi 

Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng tôi. 

Các con thân mến, cha viết những điều này cho các con, để các 

con đừng phạm tội, nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Ðức 

Giêsu Kitô, Ðấng công chính làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. 

Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng 

ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 123, 2-3. 4-5. 7b-8 

Ð.  Hồn chúng tôi như chim non, thoát khỏi lưới dò của người 

gài bẫy bắt chim (c. 7a). 

1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng 

chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi 

họ bừng bừng giận dữ chúng tôi. 

Ð.  Hồn chúng tôi như chim non, thoát khỏi lưới dò của người 

gài bẫy bắt chim (c. 7a). 

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con 

người chúng tôi, bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi. 

Ð.  Hồn chúng tôi như chim non, thoát khỏi lưới dò của người 

gài bẫy bắt chim (c. 7a). 

3) Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ 

chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất. 

Ð.  Hồn chúng tôi như chim non, thoát khỏi lưới dò của người 

gài bẫy bắt chim (c. 7a). 

Alleluia 

All. All. - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; tinh binh các 

Ðấng Tử Ðạo ca ngợi Chúa. - All. 
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Phúc âm          Mt 2, 13-18 

“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse 

trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì 

Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”.  

Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang 

Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, 

hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi 

con Ta ra khỏi Ai-cập”.  

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn 

thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, 

từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo 

sĩ.  

Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, 

người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than 

khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà 

không còn nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Kh, 14, 14 

Các người này được mua chuộc giữa nhân loại, để làm của đầu 

mùa dâng lên Thiên Chúa và cho Con Chiên; hễ Con Chiên đi đâu, 

thì các người này cũng đi theo đó. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM A 

Ca nhập lễ                        Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả tới nơi, và gặp thấy maria, Giuse và Hài 

Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. 

Bài đọc 1         Hc 3, 3-7. 14-17a 

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. 

Bài trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, 

Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội 

lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai 

thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, 

người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu 

dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.  

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền 

lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy 

rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của 

dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền 

bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, 

bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 
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2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết 

tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. C. 1). 

Bài đọc 2            Cl 3, 12-21 

“Về đời sống gia đình trong Chúa”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên 

Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy 

mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn 

nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có 

chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, 

anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy 

có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho 

bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà 

anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy 

cảm tạ Thiên Chúa.  

Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất 

cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy 

dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, 

cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. 

Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành 

động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô,  
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nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng 

chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu 

thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy 

vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những 

người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát 

đảm sợ sệt. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                   Cl 3, 15a. 16a 

All. All. - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong 

lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh 

em. - All. 

Phúc âm                        Mt 2, 13-15.19-23 

“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse 

trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì 

Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”.  

Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang 

Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, 

hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta 

gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.  

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn 

thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, 

từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo 

sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người 

ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than 

khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà 

không còn nữa.  
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Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse 

trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và 

mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã 

chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. 

Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là 

cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc 

mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi 

là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người 

sẽ được gọi là Nadarêô”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Br 3, 38 

Thiên Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và ở lại sống với 

laoì người. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B 

Ca nhập lễ                        Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả tới nơi, và gặp thấy maria, Giuse và Hài 

Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. 

Bài đọc 1         Hc 3, 3-7. 14-17a 

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. 

Bài trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, 

Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội 

lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai 

thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, 

người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu 

dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.  

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền 

lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy 

rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của 

dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền 

bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, 

bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 
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2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết 

tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

Bài đọc 2            Cl 3, 12-21 

“Về đời sống gia đình trong Chúa”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên 

Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy 

mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn 

nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có 

chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, 

anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy 

có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho 

bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà 

anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy 

cảm tạ Thiên Chúa.  

Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất 

cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy 

dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, 

cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. 

Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành 

động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô,  
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nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng 

chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu 

thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy 

vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những 

người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát 

đảm sợ sệt. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                   Cl 3, 15a. 16a 

All. All. - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong 

lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh 

em. - All. 

Phúc âm            Lc 2, 22-40 

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu 

liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép 

trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là 

người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như 

có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

con.  

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người 

công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của 

Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả 

lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. 

Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ 

Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề 

luật.  

Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa 

rằng: “Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo 

như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm  
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sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và 

vinh quang của Israel dân Chúa”. Cha mẹ Người đều kinh ngạc về 

những điều đã nói về Người.  

Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người 

rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel 

phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người 

ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để 

tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”  

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ 

Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy 

năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời 

khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính 

giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho 

tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông 

bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành 

mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn 

ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Br 3, 38 

Thiên Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và ở lại sống với 

laoì người. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C 

Ca nhập lễ                        Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả tới nơi, và gặp thấy maria, Giuse và Hài 

Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. 

Bài đọc 1         Hc 3, 3-7. 14-17a 

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. 

Bài trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, 

Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội 

lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai 

thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, 

người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu 

dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.  

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền 

lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy 

rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của 

dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền 

bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, 

bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết 

tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Ð.  Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người (x. c. 1). 
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Bài đọc 2            Cl 3, 12-21 

“Về đời sống gia đình trong Chúa”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên 

Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy 

mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn 

nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có 

chuyện phải oán trách người kia.  

Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho 

nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây 

ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm 

chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới 

để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa.  

Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất 

cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy 

dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, 

cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. 

Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành 

động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, 

nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.  

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. 

Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến 

nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó 

là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với 

con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                   Cl 3, 15a. 16a 

All. All. - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong 

lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh 

em. - All. 
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Phúc âm            Lc 2, 41-52 

“Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để 

mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha 

mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. 

Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở 

lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng 

Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một 

ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ 

quen biết. 

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại 

Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người 

trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. 

Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết 

và những câu Người đáp lại. 

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo 

Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha 

Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà 

rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con 

phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời 

Người nói. 

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng 

phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. 

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân 

sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Br 3, 38 

Thiên Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và ở lại sống với 

laoì người. 
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Ngày 29 tháng 12 

TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 

Bài đọc 1                         1 Ga 2, 3-11 

“Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được 

là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. 

Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, 

và nơi người ấy không có chân lý.  

Còn ai giữ lời Người, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã 

tuyệt hảo nơi người ấy, và nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng 

ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong Người, thì phải sống như 

Người đã sống.  

Các con thân mến, đây không phải là một giới răn mới mà cha 

viết cho các con, nhưng là giới răn cũ các con đã có từ ban đầu. Giới 

răn cũ đó, là lời các con đã nghe rồi. Nhưng đây cha lại viết cho các 

con một điều răn mới, là điều chân thật nơi Người và nơi các con, vì 

tối tăm đang qua đi, và sự sáng đã soi đến rồi.  

Ai nói mình ở trong sự sáng, mà lại ghét anh em mình, thì vẫn 

còn ở trong tối tăm. Ai thương yêu anh em mình, thì ở trong sự 

sáng, và nơi người ấy không có cớ vấp phạm. Còn ai ghét anh em 

mình, thì ở trong tối tăm, đi trong tối tăm và không biết mình đi 

đâu, vì tối tăm đã làm mù mắt họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca         Tv 95, 1-2a. 2b-3. 5-6 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên 

Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng 

danh Người. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

3) Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã 

tác tạo trời xanh. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan, uy 

hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

Alleluia 

All. All. - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư ngụ giữa 

chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ được 

quyền làm con Thiên Chúa. - All. 
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Phúc âm            Lc 2, 22-35 

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa 

Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề 

luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, 

dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật 

Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”. Và lúc đó tại 

Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có 

lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở 

trong ông.  

Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, 

trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, 

ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho 

Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh 

tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa 

để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con 

đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh 

sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân 

Chúa”.  

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. 

Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: 

“Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải 

sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta 

chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để 

tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Lc 1, 78 

Vì lòng thương xót Chúa, từ trời cao thẳm Người đến viếng 

thăm chúng ta. 
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Ngày 30 tháng 12 

TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                        Kn 18, 14-15 

Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đã tới nửa đêm, thì lạy 

Chúa, từ vương tòa trên trời cao, Lời Toàn Năng của Chúa đã tới. 

Bài ðọc 1                     1 Ga 2, 12-17 

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì 

danh Người. Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã 

nhận biết Ðấng vẫn có từ ban đầu.  

Hỡi các thiếu niên, ta viết cho các con, vì các con đã chiến 

thắng quỷ dữ. Hỡi các trẻ nhỏ, ta viết cho các con, vì các con đã 

nhận biết Chúa Cha.  

Hỡi các thanh niên, ta viết cho các con, vì các con dũng cảm, và 

lời Thiên Chúa vẫn ở trong các con, và các con đã chiến thắng quỷ 

dữ. Các con đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế 

gian.  

Nếu ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Chúa Cha không có 

trong kẻ ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian là đam mê của xác thịt, đam 

mê của con mắt, và kiêu căng vì của cải, những điều đó không phải 

bởi Chúa Cha, nhưng bởi thế gian mà ra. Và thế gian qua đi với đam 

mê của nó. Còn ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn 

đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca           Tv 95, 7-8a. 8b-9. 10 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! (c. 11a). 

1) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy 

kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang; hãy kính tặng 

Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! (c. 11a). 

2) Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa, mặc lễ phục, 

thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! (c. 11a). 

3) Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người 

dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân 

theo đường đoan chính. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! (c. 11a). 

Alleluia 

All. All. - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng 

các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là 

trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. 

- All. 
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Phúc âm            Lc 2, 36-40 

“Bà đã nói về Người với tất cả những người  

đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, 

đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. 

Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền 

thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà 

cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả 

những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.  

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ 

Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh 

mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận được 

từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 31 tháng 12 

TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                           Is 9, 6 

Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban 

cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai, và thiên hạ sẽ 

gọi tên Người là Cố Vấn Kỳ Diệu. 

Bài đọc 1                     1 Ga 2, 18-21 

“Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có 

Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó 

chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, 

nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ 

vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả 

mọi người đều thuộc về chúng ta.  

Còn các con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con 

biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết 

sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không 

(thể) do sự thật mà có. 

Ðó là lời Chúa. 
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Đáp ca           Tv 95, 1-2. 11-12. 13 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên 

Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng 

danh Người, ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên. Ðồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui, các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

3) Trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh, và chư 

dân cách chân thành. 

Ð.  Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a). 

Alleluia                          Dt 1, 2 

All. All. - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các 

dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả 

xuống trên địa cầu. - All. 

Phúc âm              Ga 1, 1-18 

“Ngôi Lời đã làm người”. 

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa 

ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có 

Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được 

tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của 

nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận 

sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông 

đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu  
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cho mọi người nhờ ông mà tin.  

Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về 

sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh 

vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do 

Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến 

nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận 

Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người 

cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin 

vào danh Người.  

Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác 

thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà 

sinh ra. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ 

giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, 

vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con 

Một đầy ân sủng và chân lý.  

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng 

tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người 

có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy 

tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, 

nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai 

nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong 

Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 1 Ga 4, 9 

Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến trong thế gian, để nhờ 

Người mà chúng ta được sống. 
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Ngày 01 tháng 01 

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

Ca nhập lễ                   

Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ, là Đấng đã sinh ra 

Đức Vua cai trị trời đất muôn đời. 

Bài đọc 1            Ds 6, 22-27 

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel  

và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Trích sách Dân Số. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó 

rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng 

thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ 

nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại 

cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con 

cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.  

Đó là lời Chúa. 

Đáp ca            Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8 

Đ.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; 

xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa 

cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ 

được biết rõ ơn Ngài cứu độ. 

Đ.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị 

chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Đ.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 
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3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và 

cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

Đ.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

Bài đọc 2                    Gl 4, 4-7 

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên 

Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ 

Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng 

ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên 

Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên 

rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là 

tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, 

nhờ ơn Thiên Chúa.  

Đó là lời Chúa. 

Alleluia                    Dt 1, 1-2 

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, 

tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người 

Con. - Alleluia. 
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Phúc âm            Lc 2, 16-21 

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...  

và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy 

Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, 

họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, 

đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. 

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong 

lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi 

điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi 

tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được 

đầu thai trong lòng mẹ.  

Đó là lời Chúa.  

Ca hiệp lễ                     Dt 13, 8 

Chúa Giê-su Ki-tô vẫn có, hôm qua cũng như hôm nay và đến 

muôn đời. 
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CHÚA NHẬT II SAU LỄ GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                    x. Kn 18, 14-15 

Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đã tới nửa đêm, thì lạy 

Chúa, từ vương tòa trên trời cao, Lời Toàn Năng của Chúa đã tới. 

Bài ðọc 1             Hc 24,1-4.12-16 

“Ðức khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong dân Người chọn”. 

Bài trích sách Ðức Huấn Ca. 

Ðức khôn ngoan ngợi khen chính mình, được ca tụng trong 

Thiên Chúa, được ngợi khen giữa dân mình. 

Ðức Khôn ngoan mở miệng trong cộng đoàn Ðấng Tối Cao, 

được ngợi khen trước mặt uy quyền Người, được nâng lên giữa dân 

mình, được ngưỡng mộ trong đại đoàn thánh thiện, được ngợi khen 

trong đám đông kẻ được chọn, được chúc phúc giữa những người 

được chúc phúc. 

Ðức Khôn ngoan nói: Ðấng Tạo Thành muôn vật phán dạy ta, 

Ðấng dựng nên ta nghỉ ngơi trong nhà ta và bảo ta rằng: “Hãy ở 

trong nhà Giacóp, hãy hưởng cơ nghiệp trong Israel, hãy đâm rể 

trong những người ta chọn!”. 

Ta được tạo dựng từ nguyên thủy, trước muôn đời. 

Ðến muôn đời ta vẫn chẳng giảm suy. 

Ta phục vụ trong đền thánh trước mặt Người. 

Và như thế, ta đứng vững ở Sion, ta cũng nghỉ ngơi trong thành 

thánh và uy quyền ta ở trong Giêrusalem. Ta ở mãi trong một dân 

được trọng vì, trong lãnh địa, trong cơ nghiệp của Thiên Chúa. Ta ở 

lại trong đại đoàn các Thánh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca        Tv 147, 12-13, 14-15, 19-20 

Đ.  Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên 

Chúa ngươi, hỡi Sion, vì Người đã củng cố then chốt cửa thành 

ngươi, con cái ngươi được Người chúc phúc trong ngươi. 

Đ.  Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. 

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi 

hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người 

xuống mặt đất, và Lời Người đã mau mắn chạy đi. 

Đ.  Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. 

3) Người đã rao Lời Người cho Giacób, Lề luật và giới răn 

Người cho Israel. Người không làm như thế cho dân khác, không 

bày tỏ cho họ biết giới răn Người. 

Đ.  Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. 

Bài ðọc 2                 Ep 1,3-6.15-18 

“Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu” 

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Ðồ gởi tín hữu Ephêsô. 

Chúc tụng Thiên Chúa và Cha của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng 

ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta, với tất cả ơn chúc lành của 

Thánh Thần trên trời trong Chúa Kitô. 

Như người đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo 

thành thế gian, để chúng ta được nên thánh và trong sạch trước mặt 

Người, trong đức mến yêu, Người đã tiền định cho ta được làm 

nghĩa tử của Người nhờ Chúa Giêsu Kitô, chiếu theo dự định của ý 

muốn Người, để ngợi khen vinh quang ân sủng Người mà Người đã 

ban, để thánh hóa chúng ta trong Con yêu dấu Người. 

Vì thế, mà khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa 

Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi 

không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong  
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kinh nguyện. 

Xin Thiên Chúa của Chúa chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, Cha 

vinh hiển, ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan, và mạc khải cho 

biết về Người, ngõ hầu sau khi những mắt của lòng được rạng sáng, 

anh em biết được đâu là niềm hy vọng do bởi việc Người kêu gọi, 

đâu là vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                     x. 1 Tm 3, 16 

Alleluia, Alleluia - Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được rao giảng cho 

dân ngoại, vinh quang Chúa; Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được tin kính 

khắp trần gian, vinh quang Chúa. - Alleluia. 

Phúc âm                Ga 1,1-18 

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể,  

và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”. 

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa 

ngay từ nguyên thủy. 

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng 

vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi 

Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng 

chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. 

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã 

đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho 

mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng 

đến để chứng minh về sự sáng. 

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào 

thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người 

tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà 

các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận  
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Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người 

cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin 

vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý 

muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên 

Chúa mà sinh ra. 

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa 

chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh 

quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy 

ân sủng và chân lý. 

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng 

tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người 

có trước tôi”. 

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn 

này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh 

và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên 

Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ 

mạc khải cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Ga 1, 12 

Tất cả những ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền 

trở nên Con Thiên Chúa. 
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Ngày 2 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ 

Thứ Hai                   

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1                 1 Ga 2, 22-28 

“Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu,  

vẫn ở lại mãi trong các con” 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. 

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không 

nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô? 

Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản Kitô, 

ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai 

tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. Còn ai tuyên 

xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. 

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại 

mãi trong các con. 

Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì 

các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này 

là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. 

Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa 

dối các con. 

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi 

Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, 

nhưng như việc xức dầu của Người đã dạy các con mọi sự, và lại là 

sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, 

hãy ở lại trong Người. 

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi 

Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ lìa xa 

Người, lúc Người đến. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 97,1.2-3a, 3cd-4 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung 

thành để sủng ái nhà Israel. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Alleluia               Ga 1,14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư 

ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ 

được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc âm          Ga 1, 19-28 

“Có một Ðấng sẽ đến sau tôi,  

nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ 

Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là 

ai?” 

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: 

“Tôi không phải là Ðấng Kitô”. 

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” 

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. 

“Hay ông là một đấng tiên tri?” 

Gioan đáp: “Không phải”. 

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những 

người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” 

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay 

đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. 

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. 

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng 

không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” 

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các 

ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. 

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, 

và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. 

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan 

làm phép rửa. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 

Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 3 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                   

Thứ Hai                        

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1                   1 Ga 2,29 -3,6 

“Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, nếu các con biết Người là Ðấng công chính, 

thì các con hãy biết rằng bất cứ ai thực hành sự công chính, đều bởi 

Người mà sinh ra. 

Các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế 

nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và sự thật là thế. 

Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không 

biết Người. 

Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn 

chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. 

Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như 

Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 

Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình cũng 

như Người là Ðấng Thánh. 

Hễ ai phạm tội, thì cũng làm điều gian ác, vì tội là sự gian ác. 

Các con biết rằng: Người đã xuất hiện để hủy diệt tội lỗi chúng 

ta. 

Bất cứ ai ở trong Người, thì không phạm tội, và bất cứ ai phạm 

tội, thì không thấy cũng không nhận biết Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                Tv 97,1.3cd-4,5-6 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

2) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

3) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm, với 

điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy 

hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. 

Đ.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. 

Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã 

toả xuống trên địa cầu. - Alleluia. 
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Phúc âm          Ga 1, 29-34 

“Ðây Chiên Thiên Chúa” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: 

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là 

Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn 

tôi, vì Người vốn có trước tôi. 

Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm 

phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và 

Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ 

câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, 

nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy 

Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép 

rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là 

Con Thiên Chúa. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 
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Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 4 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                   

Thứ Hai                        

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1                         1 Ga 3, 7-10 

“Người ấy không phạm tội được,  

vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. 

Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự 

công chính là người công chính, cũng như chính Người là Ðấng 

công chính. Ai phạm tội thì bởi qủy mà ra, vì qủy là kẻ phạm tội từ 

ban đầu. 

Con Thiên Chúa đã xuất hiện để phá hủy công việc của ma qủy. 

Bất cứ ai đã sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm tội, vì mầm 

giống của Người ở trong kẻ ấy. Kẻ ấy không phạm tội được, vì đã 

bởi Thiên Chúa mà sinh ra. 

Do đó, mà nhận ra được con của Thiên Chúa và con cái ma 

quỷ. Bất cứ ai không phải là người công chính, và không thương 

yêu anh em mình, thì không bởi Thiên Chúa mà ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv. 97,7-8,9 

Đ. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Đ. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3a). 

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa 

cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ 

tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. 

Đ. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3a). 
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3) Trước thiên nhan Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai 

quản chư dân trong đường chính trực. 

Đ. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, 

tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người 

Con. - Alleluia. 

Phúc âm          Ga 1, 35-42 

“Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của 

ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên 

Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa 

Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các 

ngươi tìm gì?” 

Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” 

Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và 

ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. 

Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan 

nói và đã đi theo Chúa Giêsu. 

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi 

đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới 

Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông 

Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”. 

Ðó là Lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ         

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 

Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 5 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ                   

Thứ Hai                   

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1                     1 Ga 3, 11-21 

“Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, 

 vì chúng ta thương yêu anh em”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là 

chúng ta phải thương yêu nhau. Không như Cain, người thuộc về 

ma qủy, nên đã giết em mình. Nhưng tại sao nó đã giết em? Vì công 

việc nó làm là gian ác, còn công việc của em nó thì chính trực. Các 

con đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét các con. 

Chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi 

sống, vì chúng ta thương yêu anh em. Ai không yêu thương, thì ở 

trong cõi chết. Hễ ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân, và các 

con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong 

mình. 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình cho anh em. Nếu ai có của cải đời này mà 

thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì 

làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được? 

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng 

lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó chúng ta biết mình 

thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng 

chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng 

chúng ta và Người thông biết mọi sự. 

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì 

chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, 

thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn 

Người và làm điều đẹp lòng Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 99,2,3, 4,5 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a) 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân 

hoan khoái trá. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a) 

2) Hãy biết rằng Thiên Chúa là Thượng Ðế, chính Ngài đã tạo 

tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a) 

3) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, hãy vào trụ 

quan nhà Ngài với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy 

tán dương, hãy chúc tụng danh Ngài.  

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a) 

4) Vì Thiên Chúa, Ngài thiện hảo, lòng từ bi Ngài tồn tại muôn 

đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a) 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia. - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, 

hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã 

tỏa xuống trên địa cầu. - Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc âm          Ga 1, 43-51 

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói 

với ông: “Hãy theo Ta”. Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê 

quán của Anrê và Phêrô.  

Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được 

Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: 

đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”. 

Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”. 

Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. 

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây 

thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. 

Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” 

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc 

ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. 

Nathanaen thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, 

là Vua Israel”. 

Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy 

ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng 

hơn thế nữa”. 

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các 

ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên 

xuống trên Con Người”. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 

Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 6 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

(dành cho những nơi cử hành lễ Hiển Linh 

vào Chúa Nhật ngày 7 hoặc 8 tháng Giêng) 

Ca nhập lễ                   

Thứ Hai                   

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1               1 Ga 5,5-6.8-13 

“Thánh Thần, nước và máu” 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. 

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nêu không 

phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? 

Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không 

phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. 

Có Thánh Thần làm chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba 

chỉ là một. 

Nếu chứng của Người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng 

của Thiên Chúa còn mạnh hơn. 

Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã 

làm chứng về Con mình. 

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi 

mình. 

Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ 

ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con mình. 

Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự 

sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. 

Ai có Chúa Con, thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con, thì 

cũng không có sự sống. 

Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con 

là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống 

đời đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca        Tv 147, 12-13, 14-15, 19-20 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a) 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên 

Chúa ngươi, hỡi Sion, vì Người đã giữ chặt các then cửa thành 

ngươi, Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a) 

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi 

hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người 

xuống cõi trần ai, và Lời Người đã mau mắn chạy đi. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a) 

3) Người đã loan truyền Lời Người cho Giacób, những thánh 

chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc 

nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của 

Người.  

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a) 

Alleluia             Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư 

ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ 

được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc âm                         Mc 1, 6b-11 

“Con là con yêu qúy của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng 

quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho 

Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người 

sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. 

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ 

Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên 

khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí 

của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 

Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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Ngày 7 tháng Giêng 

MÙA GIÁNG SINH 

 (dành cho những nơi cử hành lễ Hiển Linh 

vào Chúa Nhật ngày 7 hoặc 8 tháng Giêng) 

Ca nhập lễ                   

Thứ Hai                        

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Thứ Ba                  Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Thứ Tư                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Thứ Năm                     x. Ga 1, 1 

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Thứ Sáu                     Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Thứ Bảy                     Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 
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Bài đọc 1                     1 Ga 5, 14-21 

“Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”. 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. 

Các con thân mến, nầy là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ 

chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. 

Và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì 

chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. 

Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì 

hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. 

Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người 

phạm tội ấy đâu. 

Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết. 

Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm 

tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ và ma quỷ không 

làm gì được họ. 

Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể 

thế gian đều phục lụy ma quỷ. 

Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho 

chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và 

được ở trong Con chân thật của Người. 

Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. 

Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca            Tv 149,1-2, 3-4, 5 và 6a và 9b 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người. (4a) 

1) Hãy ca mùng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hôi các tín đồ. Israel hãy vui mừng vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion, hãy hân hoan vì vua của họ.  

Ð.  Chúa yêu thương dân Người. (4a) 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người. (4a) 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người. (4a) 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia. Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, 

tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi Chúa 

Con. - Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 2, 1-12 

“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa 

Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự 

tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ 

hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi 

đâu, giờ tôi chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: 

“Hễ Người bảo gì, phải làm theo”. 

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do 

thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo 

họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. 

Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản 

tiệc”, và họ đã đem đi. 

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông 

không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì 

biết, ông mới gọi tân lang mà nói: :Ai cũng đều đem rượu ngon ra 

trước, khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, 

ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”. 

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và 

đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         

Thứ Hai                       Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 

Thứ Ba                  Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Thứ Tư                      1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 

Thứ Năm                       Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 

Thứ Sáu                     1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 

Thứ Bảy                      Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                             

Này đây Chúa thống trị ngự đến, nắm trong tay quyền vương đế 

toàn năng. 

Bài Ðọc 1              Is 60, 1-6 

“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia 

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của 

ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. 

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, 

nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của 

Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng 

của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. 

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những 

người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của 

ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên 

hông. 

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ 

rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với 

ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc 

đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ 

Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và 

nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13 

Ð. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 

11b). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 

11b). 

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và 

người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng 

trái đất. 

Ð. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 

11b). 

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, 

và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ 

yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ. 

Ð. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 

11b). 

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại 

lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc 

phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. 

Ð. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 

11b). 
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Bài Ðọc 2                 Ep 3, 2-3a. 5-6 

“Bây giờ được tỏ ra rằng  

các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa 

đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc 

khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài 

người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho 

các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh 

Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, 

đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong 

Chúa Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Mt 2, 2 

Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người 

ở Ðông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Mt 2, 1-12 

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời 

vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-

rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở 

đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, 

và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối 

rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả 

các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà 

Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, 

vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất 

Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của 

Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn 

nuôi Israel dân tộc của Ta”. 

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi 

han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem 

và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi 

đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái 

Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem 

thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên 

chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi 

tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ 

đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng 

tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được 

lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về 

xứ sở mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Mt 2, 2 

Chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của Người ở bên Đông, và 

chúng tôi đã đến để dâng lễ vật thờ lạy Người. 
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THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                             

Ngày thánh đã bừng sáng cho chúng ta: hỡi muôn dân hãy đến 

thờ lạy Chúa, vì ánh sáng huy hoàng đã ngự xuống trên địa cầu. 

Bài Ðọc 1           1 Ga 3, 22 - 4, 6 

“Hãy nghiệm xét các thần trí,  

coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta 

cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người 

và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta 

phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải 

thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ 

các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do 

điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh 

Thần mà Người đã ban cho chúng ta. 

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy 

nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì 

có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các 

con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa 

Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần 

trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là 

thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó 

đã ở trong thế gian rồi. 

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng 

nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. 

Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe 

theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì 

nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng 

ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 2, 7-8. 10-11 

Ð.  Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a). 

1) Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng 

Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. 

Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, 

và cùng kiệt cõi đất làm gia tài”. 

Ð.  Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a). 

2) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất 

nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; 

hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. 

Ð.  Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a). 

Alleluia                Mt 4,17 

Alleluia, alleluia! - Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy 

hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm               Mt 4, 12-17. 23-25 

“Nước trời đã đến gần”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 

Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, 

giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi 

miệng tiên tri Isaia rằng: 

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên 

kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã 

thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi 

trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và 

nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. 

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các 

hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh 

hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. 

Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người 

mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người 

đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ 

Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông 

Giođan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 1, 14 

Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang Người 

nhận được nơi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và 

chân lý. 
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THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ              Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Người là Thiên Chúa 

chúng ta, và Người soi sáng chúng ta. 

Bài Ðọc 1                 1 Ga 4, 7-10 

“Thiên Chúa là Tình Yêu”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu 

bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên 

Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không 

biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình 

yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai 

Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được 

sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên 

Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai 

Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. 

2) Ước gì núi non đem hòa bình cho dân, và đồi nổng đem lại 

sự công chính. Người sẽ bênh vực kẻ khiêm tốn trong dân, sẽ cứu 

thoát con cái người nghèo khó. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. 

3) Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong 

triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và 

người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng 

trái đất. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. 

Alleluia               Mt 4, 22 

Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước trời, 

và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 6, 34-44 

“Hoá bánh ra nhiều,  

Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động 

lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và 

Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các 

môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã 

muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây 

mà mua gì ăn”.  

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ 

thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để 

phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy 

đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con 

cá”.  

Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng 

nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ 

năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên 

trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân 

phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. 

Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 

mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ep 2,4; Rm 8,3 

Vì lòng thương cao cả mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, 

Người đã sai Con một Người, nên giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 
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THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                   Is 9, 2 

Dân chúng đi trong tăm tối, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh 

sáng đã xuất hiện chiếu soi trên dân ở vùng bóng tối sự chết. 

Bài Ðọc 1               1 Ga 4, 11-18 

“Nếu chúng ta thương yêu nhau, 

 thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường 

ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên 

Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở 

trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt 

hảo.  

Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người 

ở trong chúng ta là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và 

chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con Mình 

làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, 

thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. 

Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa 

đối với chúng ta. 

Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ. Do đó, tình yêu của Thiên 

Chúa đã trọn vẹn đối với chúng ta, để chúng ta tin tưởng trong ngày 

phán xét, vì Người thế nào, thì chúng ta cũng thế ấy ở thế gian này. 

Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì 

loại bỏ sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi mang theo hình phạt, và người nào 

sợ hãi thì không hoàn hảo trong tình thương. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 71, 2. 10. 12-13 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (c. 11). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (c. 11). 

2) Các vua xứ Tác-xi và quần đảo sẽ mang lễ vật đến, các vua 

xứ Ả-rập và Saba sẽ đem triều cống lễ vật. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (c. 11). 

3) Vì Người sẽ cứu thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, 

và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ 

yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ. 

Ð. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (c. 11). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng 

cho hạng nghèo khó, báo tin cho tù nhân được phóng thích. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 6, 45-52 

“Họ thấy Người đi trên mặt biển”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các 

môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang 

khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu 

nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình 

ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo 

chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và 

Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì 

tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng 

hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy 

đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn 

họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ 

còn mù tối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             1 Ga 1, 2 

Sự sống ở nơi Chúa Cha đã tỏ ra, và xuất hiện cho chúng ta. 
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THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                     x. Ga 1, 1   

Lúc khởi nguyên và trước mọi thế hệ, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời đã giáng sinh, làm Đâng Cứu Độ trần gian. 

Bài Ðọc 1           1 Ga 4, 19 - 5, 4 

“Ai yêu mến Thiên Chúa  

thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người 

đã thương yêu chúng ta trước. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa 

mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em 

mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến 

Thiên Chúa là Ðấng mình không thấy được? Ðây là giới răn chúng 

ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải 

thương yêu anh em mình nữa. 

Hễ ai tin Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, thì đã được sinh ra bởi 

Thiên Chúa. Vì hễ ai yêu mến Chúa là Ðấng đã sinh thành, thì cũng 

yêu mến những kẻ bởi Người mà sinh ra. Do điều này mà chúng ta 

biết mình yêu thương con cái Thiên Chúa, là hễ chúng ta yêu mến 

Thiên Chúa, thì chúng ta phải thực hành giới răn Người.  

Tình yêu Thiên Chúa là thế này: là chúng ta giữ các giới răn 

Người, và giới răn Người chẳng có nặng nề đâu. Hễ sự gì bởi Thiên 

Chúa mà sinh ra, thì thắng được thế gian, và đây là sự chiến thắng 

thế gian: đó là đức tin của chúng ta. Ai chiến thắng thế gian, nếu 

không phải kẻ tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 71, 2. 14 và 15bc. 17 

Ð.  Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (x. c. 

11). 

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, 

và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa 

cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. 

Ð.  Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (x. c. 

11). 

2) Người sẽ cứu tâm hồn họ khỏi bất công và đàn áp, giá máu 

của họ đáng kể trước mặt người. Họ sẽ cầu nguyện cho người luôn 

và sẽ chúc phúc người mãi mãi. 

Ð.  Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (x. c. 

11). 

3) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người tồn tại lâu 

dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và 

các dân nước sẽ ca ngợi người. 

Ð.  Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa (x. c. 

11). 

Alleluia                Lc 7, 16 

Alleluia, alleluia! - Một Tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng 

ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 4, 14-22a 

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh 

Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng 

dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. 

Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của 

Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. 

Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia.  

Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở 

trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng 

cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm 

hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được 

thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên 

Chúa”. 

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. 

Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. 

Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người 

và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để 

tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được 

sống đời đời. 
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THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                      Tv 111, 4 

Chúa từ bi, hay thương xót và công chính, Người xuất hiện 

trong u tối, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 

Bài Ðọc 1         1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13) 

“Thánh Thần, nước và máu”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không 

phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến 

nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước 

mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng 

rằng Chúa Kitô là chân lý.  

Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, 

cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận 

lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của 

Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình. 

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi 

mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ 

ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. 

Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống 

đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì 

có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống.  

Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng các con 

là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con có sự sống 

đời đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! Hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion! Vì Người đã giữ chặt các then cửa thành 

ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi 

hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người 

xuống cõi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người đã loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh 

chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc 

nào như thế; Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của 

Người. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           1 Tm 3, 36 

Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa Kitô, Ðấng được rao giảng cho 

lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, Ðấng được tin kính ở 

thế gian, vinh danh Chúa! - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 5, 12-16 

“Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một 

người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống 

đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho 

tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, 

hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi.  

Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: 

“Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã 

dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng 

đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để 

nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào 

nơi hoang vắng và cầu nguyện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             1 Ga 4, 9 

Lòng yêu mến của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi chúng tôi, khi 

Thiên Chúa sai Con Một Người đến trong thế gian, nhờ Con Một 

Người, chúng tôi được sống. 
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THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH 

Ca nhập lễ               Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, để chúng ta 

được nhận làm dưỡng tử. 

Bài Ðọc 1               1 Ga 5, 14-21 

“Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ 

chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và 

chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta 

biết rằng chúng ta có kêu cầu Người.  

Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì 

hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ 

tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy 

đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết. 

Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm 

tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ, và ma quỷ không 

làm gì được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, 

và toàn thể thế gian đều phục luỵ ma quỷ.  

Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho 

chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và 

được ở trong Con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa 

chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hãy giữ mình xa 

các tà thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 149, 1-2. 3-4. 5 và 6a và 9b 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy vui mừng vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð.  Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia               Dt 1, 1-2 

Alleluia, alleluia. - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, 

tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người 

Con. - Alleluia. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                  Ga 3, 22-30 

“Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. 

Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa 

tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu 

rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục.  

Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người 

Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: 

“Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã 

làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng 

người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không 

phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi 

đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước 

Người.  

Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng 

mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy 

niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải 

nhỏ lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 1, 16 

Do sự sung mãn của Người, mà hết thảy chúng ta đã nhận 

được, từ ơn này tới ơn khác. 
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LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A 

Ca nhập lễ                      x. Mt 3, 16-17   

Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tấng trời mở ra, Chúa Thánh 

Thần ngự trên Người như chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán 

rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đáng”. 

Bài Ðọc 1               Is 42, 1-4. 6-7 

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là 

người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. 

Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị 

ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy 

cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành 

đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, 

chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. 

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã 

gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của 

chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người 

bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính 

Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để 

thờ lạy Chúa. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn 

ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa 

phán ra trong oai vệ. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong 

thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị 

trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

Bài Ðọc 2                Cv 10, 34-38 

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi 

nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ 

xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được 

Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái 

Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. 

Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ 

Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu 

thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà 

xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn 

lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             x. Mc 9, 7 

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên 

phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. - Alleluia. 

Phúc Âm                  Mt 3, 13-17 

“Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa 

 ngự xuống trên mình Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông 

Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: 

“Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” 

Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn 

phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu 

chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, 

và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu 

trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu 

dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32-34 

Đây là Đấng mà Gioan đã nói về Người rằng: “Tôi đã thấy và 

tôi đã làm chứng, vì chính Người là Con Thiên Chúa”. 
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LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B 

Ca nhập lễ                      x. Mt 3, 16-17   

Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tấng trời mở ra, Chúa Thánh 

Thần ngự trên Người như chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán 

rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đáng”. 

Bài Ðọc 1               Is 42, 1-4. 6-7 

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là 

người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. 

Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị 

ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy 

cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành 

đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, 

chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. 

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã 

gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của 

chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người 

bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính 

Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để 

thờ lạy Chúa. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn 

ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa 

phán ra trong oai vệ. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong 

thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị 

trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

Bài Ðọc 2                Cv 10, 34-38 

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi 

nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ 

xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được 

Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái 

Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. 

Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ 

Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu 

thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà 

xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn 

lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             x. Mc 9, 7 

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên 

phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 6b-11 

“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng 

quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho 

Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người 

sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.” 

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ 

Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên 

khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim 

bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con 

yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32-34 

Đây là Đấng mà Gioan đã nói về Người rằng: “Tôi đã thấy và 

tôi đã làm chứng, vì chính Người là Con Thiên Chúa”. 
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LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C 

Ca nhập lễ                      x. Mt 3, 16-17   

Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tấng trời mở ra, Chúa Thánh 

Thần ngự trên Người như chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán 

rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đáng”. 

Bài Ðọc 1               Is 42, 1-4. 6-7 

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là 

người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. 

Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị 

ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy 

cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành 

đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, 

chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. 

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã 

gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của 

chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người 

bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính 

Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để 

thờ lạy Chúa. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn 

ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa 

phán ra trong oai vệ. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong 

thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị 

trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

Ð. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. 

Bài Ðọc 2                Cv 10, 34-38 

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi 

nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ 

xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được 

Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái 

Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. 

Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ 

Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu 

thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà 

xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn 

lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             x. Mc 9, 7 

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên 

phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. - Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 3, 15-16. 21-22 

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa  

và đang cầu nguyện thì trời mở ra”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự 

hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan 

lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, 

nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi 

dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh 

Thần và trong lửa!” 

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa 

Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời 

mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim 

bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con 

đẹp lòng Cha”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32-34 

Đây là Đấng mà Gioan đã nói về Người rằng: “Tôi đã thấy và 

tôi đã làm chứng, vì chính Người là Con Thiên Chúa”. 
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THỨ TƯ LỄ TRO 

Ca nhập lễ               x. Kn 11, 24-25.27   

Lạy chúa, chúa yêu thương mọi loài, và không ghét bỏ bất cứ 

vật gì Chúa đã tác thành, Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài 

người, để họ ăn năn sám hối và tha thứ cho họ, vì Chúa là Thiên 

Chúa chúng con. 

Bài Ðọc 1          Ge 2, 12-18 

“Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Giôel. 

Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong 

chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo 

các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người 

nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về 

tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc 

để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi? 

Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một 

đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy 

tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, 

và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự 

Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên 

rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ 

nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao 

thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt 

thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

 Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa 

(x. c. 3a). 

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ 

loan truyền lời ca khen. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bài Ðọc 2           2 Cr 5, 20 - 6, 2 

“Hãy làm hoà cùng Chúa đi... Bây giờ là cơ hội thuận tiện”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Ðức Kitô, chính 

Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Ðức 

Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Ðấng 

không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân 

tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công 

chính của Thiên Chúa. 

Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên 

anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả 

thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào 

ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, 

giờ đây là ngày cứu thoát. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm      Tv 50, 12a và 14 

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại 

cho con niềm vui ơn cứu độ. 
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Phúc Âm           Mt 6, 1-6. 16-18 

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ 

trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là 

Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, 

như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca 

tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các 

con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để 

việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, 

sẽ trả công cho con. 

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ 

giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, 

để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được 

thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng 

cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, 

Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. 

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: 

họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả 

thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn 

chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết 

con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và 

Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 1, 2-3 

Ai ngày đêm suy gẫm luật chúa, sẽ đâm hoa kết quả đúng mùa. 
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THỨ NĂM SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ               x. Tv 54, 17-20.23   

Khi con kêu lên cùng Chúa, Chúa đã nghe tiếng con, để cứu 

con khỏi tay những kẻ xông tới gần con. Hãy tin tưởng vào chúa và 

chính người sẽ nuôi dưỡng ngươi. 

Bài Ðọc 1               Ðnl 30, 15-20 

“Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em 

về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa 

là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các 

giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em 

được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất 

mà anh em sẽ chiếm hữu.  

Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và 

chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay 

tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên 

phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, 

tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự 

sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ.  

Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được 

sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh 

Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu 

dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa 

ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         2 Cr 6,2b 

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. 

Phúc Âm           Lc 9, 22-25 

“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người 

phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ 

khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. 

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, 

vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được 

sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất 

mạng sống, thì được ích gì?” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 50, 12 

Lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh 

thần cương nghị trong người con. 
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THỨ SÁU SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ                              Tv 29, 11   

Chúa đã nhậm lời và đã xót thương con, Chúa đã gia ân cứu 

giúp con. 

Bài Ðọc 1            Is 58, 1-9a 

“Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng 

ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và 

loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết 

tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm Ta, và ước mong biết 

đường lối Ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ lề luật 

Chúa. Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên 

Chúa: “Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao 

chúng con hãm mình mà Chúa không hay biết?” Phải, trong ngày ăn 

chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc 

mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả 

và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố 

la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta 

mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu 

như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, 

là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như Ta mong 

muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, 

tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng; 

hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không 

nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, 

ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự 

sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành 

nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa 

sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; 

ngươi la lên, Chúa sẽ phán: “Này Ta đây”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 50, 3-4. 5-6a. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung         

(c. 19b). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung         

(c. 19b). 

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung         

(c. 19b). 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung         

(c. 19b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Ed 33,11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn trở lại và được sống”. 
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Phúc Âm          Mt 9, 14-15 

“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến 

gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì 

giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: 

“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang 

còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ 

chay”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 24, 4 

Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con đường đi của Chúa, và xin 

dạy chúng con về lối bước của Ngài. 
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THỨ BẢY SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ                      Tv 68, 17   

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con, vì Chúa từ bi lân tuất; Lạy 

Chúa, xin nhìn đến chúng con theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1          Is 58, 9b-14 

“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, 

cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng 

đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì 

sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như 

giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được 

thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho 

xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh 

tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, 

những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết, ngươi sẽ gầy dựng lại nền 

tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là “kẻ tu bổ những chỗ 

sứt mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ”. 

“Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sabbat là 

ngày thánh, và ngươi coi ngày Sabbat là ngày hạnh phúc, ngày 

thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa; nếu ngươi bỏ công ăn việc 

làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ 

được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và Ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các 

núi đồi, Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Giacóp, tổ phụ 

ngươi, vì chính Chúa đã phán”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 85, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo 

chân lý của Ngài (c. 11a). 

1) Lạy Chúa, xin ghé tai, xin nhậm lời con, vì con đau khổ và 

cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con vì con hiếu thảo với Ngài, xin 

cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo 

chân lý của Ngài (c. 11a). 

2) Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, vì 

con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, 

vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo 

chân lý của Ngài (c. 11a). 

3) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi 

với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn 

nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo 

chân lý của Ngài (c. 11a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                   Lc 5, 27-32 

“Ta không đến kêu mời người công chính,  

nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi 

đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền 

bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình 

thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người 

khác cùng ngồi ăn với các ngài.  

Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các 

môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những 

người thu thuế và tội lỗi như vậy?”  

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần 

tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không 

phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn 

hối cải”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 9, 13 

Chúa phán: “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ, vì Ta 

không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi những tội 

nhân. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                        Tv 90, 15-16   

Nó sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm 

cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài. 

Bài Ðọc 1            St 2, 7-9; 3, 1-7 

“Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào 

lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. 

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó 

con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên 

mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và 

cây biết thiện ác. 

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo 

thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: Các 

ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với 

con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở 

giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: “Các ngươi đừng ăn, đừng động tới 

nó, nếu không sẽ phải chết”. Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi 

không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn 

trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như 

thần thánh”. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn 

để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người 

chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, 

nên kết lá vả che thân. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ 

loan truyền lời ca khen. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa    

(x. c. 3a). 
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Bài Ðọc 2                 Rm 5, 12-19 

“Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập 

vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền 

tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề 

luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị 

kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị 

cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như 

Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới. 

Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân 

huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, 

mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một 

người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho 

muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một 

người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, 

con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, 

thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 

Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một 

người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi 

đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một 

người là Ðức Giêsu Kitô. 

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt 

như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi 

người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi 

tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những 

tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người 

trở thành kẻ công chính cũng như thế. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài vắn này         Rm 5, 12. 17-19 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập 

vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến 

mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. 

Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một 

người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi 

đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một 

người là Ðức Giêsu Kitô. 

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt 

như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi 

người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi 

tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những 

tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người 

trở thành kẻ công chính cũng như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 
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Phúc Âm            Mt 4, 1-11 

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa 

để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, 

Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: 

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến 

thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: 'Người 

ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên 

Chúa phán ra'“. 

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên 

góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên 

Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh 

cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên 

tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời 

chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”. 

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy 

mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với 

Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình 

xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, 

hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên 

Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ 

Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                        Tv 90, 15-16   

Nó sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm 

cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài. 

Bài Ðọc 1            St 9, 8-15 

“Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe 

 sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Ðây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Ðây 

Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với 

tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất 

cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra 

khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất.  

Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn 

tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất 

nữa”. Và Thiên Chúa phán: “Ðây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta 

với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này 

mãi mãi.  

Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước 

giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất 

hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa Ta với các 

ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài 

như thế nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

Ð.  Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Ð.  Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10). 

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương 

xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð.  Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10). 

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð.  Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10). 

Bài Ðọc 2                1 Pr 3, 18-22 

“Hiện giờ phép thánh tẩy  

cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng 

ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng 

chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng 

đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao 

giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc 

không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe 

đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu 

khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em  
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cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân 

xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay 

thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng ngự bên hữu 

Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và 

các đạo binh suy phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Phúc Âm                 Mc 1, 12-15 

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và 

Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống 

chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng 

Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và 

nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào 

Tin Mừng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                        Tv 90, 15-16   

Nó sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm 

cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài. 

Bài Ðọc 1                 Ðnl 26, 4-10 

“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu 

mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa 

ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ 

con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại 

kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, 

hùng mạnh và đông đúc.  

Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm 

việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông 

chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống 

khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay 

mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những 

dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa 

chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và 

mật.  

Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu 

mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem 

đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn 

nhan Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.             

 (x. c. 15b). 

1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ 

dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là 

chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài. 

 Ð. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.             

 (x. c. 15b). 

2) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén 

mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn 

sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.             

 (x. c. 15b). 

3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. 

Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và 

giao long. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.             

 (x. c. 15b). 

4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở 

người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ 

nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và 

làm vinh dự cho người. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.             

 (x. c. 15b). 
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Bài Ðọc 2                 Rm 10, 8-13 

“Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và 

trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu 

miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng 

Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi.  

Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng 

ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin 

vào Người sẽ không phải hổ thẹn”.  

Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là 

cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi 

người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều 

được cứu độ. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 
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Phúc Âm             Lc 4, 1-13 

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông 

Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi 

ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không 

ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa 

Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến 

thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không 

phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”. 

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc 

tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết 

thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của 

tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì 

mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời 

chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ 

phụng thờ một mình Người thôi”. 

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc 

tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 

hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho 

Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay 

nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép 

rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi 

làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                          Tv 122, 2-3   

Như mắt những người tôi tớ nam nhìn vào tay chủ mình, thì 

mắt chúng con cũng nhìn vào Chúa là Thiên Chúa chúng con, cho 

tới khi Người thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con lạy 

Chúa, xin thương xót chúng con. 

Bài Ðọc 1         Lv 19, 1-2. 11-18 

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng 

đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, 

là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, 

đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc 

phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa. 

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Ðừng 

giam tiền công lại cho đến ngày mai. Ðừng nguyền rủa người điếc, 

đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các 

ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa. 

Ðừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Ðừng 

thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công 

minh mà xét đoán kẻ khác. Ðừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ 

khác. Ðừng mưu sát ai. Ta là Chúa. 

Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công 

khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời 

mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính 

mình. Ta là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 15 

Ð.  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð.  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð.  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð.  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng 

con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá tảng, là Ðấng Cứu 

Chuộc con. 

Ð.  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm            Tv 50, 12a và 14a 

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại 

cho con niềm vui ơn cứu độ. 

Phúc Âm                Mt 25, 31-46 

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất 

của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, 

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập 

họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử 

tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở 

bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy 

đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ.  

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho 

uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các 

ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù 

đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy 

Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho 

uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, 

mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay 

bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả 

thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong 

các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính 

Ta”. 

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi 

phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt 

sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không 

cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các 

ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; 

Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ 

cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa 

đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con 

chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo 

cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong 

các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho 

chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, 

còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”. 

Ðó là lời Chúa. 

 Ca hiệp lễ              Mt 24, 40,34 

Chúa phán: “Ta bảo thật các ngươi, sự gì các ngươi đã làm cho 

một trong những kẻ bứ mọn nhất của ta, là các ngươi đã làm cho 

chính Ta. Hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận Nước 

trời, đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi, từ khi tạo dựng vũ trụ”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                            Tv 89, 1-2   

Lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con nương thân, từ đời này trãi 

qua đời khác; Chúa vẫn có từ thuở này đến thuở kia. 

Bài Ðọc 1          Is 55, 10-11 

“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở 

lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, 

cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm 

bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta 

mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm 

tròn sứ mạng Ta uỷ thác”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 

Ð. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b). 

1) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b). 

2) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b). 

3) Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe 

tiếng họ cầu. Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích 

chúng nơi trần ai. 

Ð. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b). 
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4) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ 

khỏi mọi nỗi âu lo. Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu 

chữa những tâm hồn đau thương dập nát. 

Ð. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo (c. 18b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 17 

Chúa phán: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. 

Phúc Âm            Mt 6, 7-15 

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu 

nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói 

nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ 

điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy 

cầu nguyện như thế này: 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ 

chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ 

đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. Amen. 

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, 

thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu 

các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha 

thứ lỗi lầm cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Tv 4, 2 

Lạy Chúa công bình, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, 

trong cơn khốn khó, Chúa đã giải thoát con; lạy Chúa, xin thương 

xót con, xin nghe lời con khẩn cầu. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                         Tv 24,6.3.22   

Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng lân tuất, và lượng từ bi Chúa muôn 

đời. Xin đừng để quân thù thống trị con; lạy Thiên Chúa Israel, xin 

cứu thoát chúng con khỏi mọi gian truân. 

Bài Ðọc 1            Gn 3, 1-10 

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. 

Trích sách Tiên tri Giona. 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến 

Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho 

ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê 

là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành 

phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày 

nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công 

bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm 

bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người 

ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, 

bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và 

vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện 

đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết 

đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa 

thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, 

và Người không thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

  

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca              Tv 50, 3-4. 12-13. 18-19 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (c. 19) 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (c. 19) 

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (c. 19) 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (c. 19) 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 8, 12b 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ được ánh 

sáng ban sự sống”. 
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Phúc Âm                 Lc 11, 29-32 

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào  

ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu 

phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm 

lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của 

tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế 

nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy.  

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo 

và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe 

sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn 

Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng 

giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn 

có người hơn Giona nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 5, 12 

Lạy Chúa, những ai trông cậy vào chúa, sẽ được vui mừng, họ 

sẽ hân hoan đến muôn đời, và Chúa sẽ ngự trong họ. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                              Tv 5, 2-3   

Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời con, xin hãy nghe tiếng con 

kêu cầu, xin hãy nhậm lời con nguyện xin, lạy Chúa là Vua và là 

Thiên Chúa con. 

Bài Ðọc 1            Est 14, 1. 3-5. 12-14 

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”. 

Trích sách Esther. 

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, 

nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel 

rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu 

giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ 

con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói 

rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con 

hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp 

muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài. 

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ (đến chúng con) và hãy tỏ mình ra cho 

chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là Vua các 

thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. 

Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin 

Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy 

và những ai đồng loã với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, 

thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, 

ngoài Chúa là Ðấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin; trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã 

ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất 

cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn 

tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không 

chết đời đời”. 
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Phúc Âm            Mt 7, 7-12 

“Ai xin thì sẽ nhận được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ 

được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin 

thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai 

trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? 

Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, 

dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha 

các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu 

khẩn Người! 

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì 

chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật 

và các tiên tri dạy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Mt 7, 8 

Bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gõ cửa thì 

sẽ mở cho. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                        Tv 24, 17-18   

Lạy chúa, xin cứu con khỏi mọi gian truân, xin hãy nhìn đến 

nỗi khốn khổ và cực nhọc của con, và tha thứ mọi tội lỗi con. 

Bài Ðọc 1                Ed 18, 21-28 

“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết,  

chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?” 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối 

mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công 

bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ 

lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã 

thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác 

phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư? 

Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác 

cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống 

ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự 

bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. 

Các ngươi nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. 

Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không 

chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính 

trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó 

phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác 

bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ 

được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ 

sống chớ không phải chết”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Ð.  Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? (c. 3). 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe 

tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van 

nài của con. 

Ð.  Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? (c. 3). 

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ 

tôn thờ kính yêu. 

Ð.  Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? (c. 3). 

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời 

Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời 

rạng đông. 

Ð.  Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? (c. 3). 

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi 

Chúa tôi: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. 

Ð.  Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? (c. 3). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không 

chết đời đời”. 
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Phúc Âm          Mt 5, 20-26 

“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con 

không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng 

được vào Nước Trời đâu.  

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. 

Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: 

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai 

bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 

“khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.  

Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh 

em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn 

thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng 

của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với 

nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao 

con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con 

biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc 

cuối cùng!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Ez 33, 11 

Chúa phán: “Ta là Đấng hắng sống, Ta không muốn kẻ tội lỗi 

phải chết, nhưng Ta muốn nó trở lại và được sống”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                                Tv 18, 8   

Luật pháp Chúa toàn thiện, hoán cải tâm hồn, chứng tích Chúa 

đáng tin, soi sáng những người mê muội. 

Bài Ðọc 1               Ðnl 26, 16-19 

“Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên 

Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn 

lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết 

tâm hồn.  

Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi 

trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh 

của Người; hãy vâng lệnh Người.  

Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người 

đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. 

Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng 

hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh 

của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8 

Ð.  Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa       

(x. c. 1b). 

1) Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân 

trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm 

huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. 

Ð.  Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa       

(x. c. 1b). 

2) Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta 

tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, 

để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa       

(x. c. 1b). 

3) Con ca tụng Chúa với lòng đoan chính, khi học hỏi những 

thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa 

đừng triệt để bỏ rơi con! 

Ð.  Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa       

(x. c. 1b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Am 5, 14 

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các 

ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi. 
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Phúc Âm          Mt 5, 43-48 

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe 

dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta 

bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét 

các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các 

con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự 

trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và 

cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.  

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các 

con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? 

Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm 

chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con 

hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Mt 5, 48 

Chúa phán: “Các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi 

trên trời là Đấng trọn lành”. 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                            Tv 26, 8-9   

Tâm hồn con thưa cùng Chúa, mắt con tìm kiếm Chúa, lạy 

Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa con. 

Bài Ðọc 1                   St 12, 1-4a 

“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê 

hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta 

sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng 

làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho 

ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc 

trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, 

như lời Thiên Chúa phán dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

1) Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy 

tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo 

như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 
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3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

Bài Ðọc 2              2 Tm 1, 8b-10 

“Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 

Timôthêu. 

Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, 

nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta 

bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc 

chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ 

trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày 

bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, 

Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và 

sự không hư nát được tỏ rạng. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 17, 5 

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: 

“Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. 
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Phúc Âm            Mt 17, 1-9 

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông 

này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người 

biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo 

Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm 

đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng 

con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”.  

Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các 

Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu 

dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, 

các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi.  

Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các 

con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng 

còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.  

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho 

các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho 

tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy 

nghe lời Người. 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                            Tv 26, 8-9   

Tâm hồn con thưa cùng Chúa, mắt con tìm kiếm Chúa, lạy 

Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa con. 

Bài Ðọc 1         St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 

“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến 

đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta 

sẽ chỉ cho ngươi”. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình.  

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, 

và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, 

vì ngươi đã vâng lời Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (Tv 114, 9). 

1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm 

phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những 

bậc thánh nhân Ngài. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (Tv 114, 9). 

2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai 

của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến 

dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (Tv 114, 9). 

3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-

rusalem hỡi! 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (Tv 114, 9). 
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Bài Ðọc 2               Rm 8, 31b-34 

“Thiên Chúa không dung tha chính Con mình”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có 

thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, 

nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban 

cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo 

những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên 

công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã 

chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng 

đang biện hộ cho chúng ta? 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 17, 5 

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: 

“Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. 
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Phúc Âm             Mc 9, 1-9 

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với 

Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo 

Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên 

trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm 

đạo với Chúa Giêsu.  

Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, 

chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một 

cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình 

nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.  

Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có 

tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời 

Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, 

chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.  

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các 

ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con 

Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn 

tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy 

nghe lời Người. 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                            Tv 26, 8-9   

Tâm hồn con thưa cùng Chúa, mắt con tìm kiếm Chúa, lạy 

Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa con. 

Bài Ðọc 1                St 15, 5-12. 17-18 

“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói 

với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy 

đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông 

đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công 

chính. 

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành 

Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram 

thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ 

được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò 

cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một 

con chim gáy mái và một con bồ câu non”.  

Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân 

nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các 

con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, 

song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; 

một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. 

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một 

chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật 

bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram 

mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập 

cho đến sông Eu-phrát”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 

Ð.  Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là 

Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a). 

2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và 

nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.  

Ð.  Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a). 

3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa 

con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng 

phù trợ, xin đừng hất hủi con. 

Ð.  Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a). 

4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð.  Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a). 

Bài Ðọc 2               Pl 3, 17 - 4, 1 

“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta  

nên giống thân xác hiển vinh của Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt 

nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi 

chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây 

tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với 

thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là 

cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ 

chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. 

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta 

mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  
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Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân 

xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt 

muôn vật suy phục Người. 

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc 

và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn sau đây            Pl 3, 20 - 4, 1 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng 

ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân 

xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt 

muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, 

anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, 

hãy vững vàng trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 17, 5 

Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: 

“Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. 
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Phúc Âm                Lc 9, 28b-36 

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu 

nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác 

thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị 

đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về 

sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông 

đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị 

đang đứng với Người.  

Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba 

lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, 

Phêrô không rõ mình nói gì.  

Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và 

thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. 

Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, 

các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ 

thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín 

không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy 

nghe lời Người. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                        Tv 25, 11-12   

Lạy chúa xin cứu chuộc và thương xót con. Chân con đứng 

vững trên đường ngay thẳng, con sẽ chúc tụng Chúa trong các cộng 

đoàn. 

Bài Ðọc 1          Ðn 9, 4b-10 

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời 

giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ 

những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian 

ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã 

không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh 

Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ 

chúng con.  

Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là 

phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người 

thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, 

những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới 

đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa.  

Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, 

cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi 

và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con 

phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là 

Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các 

tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 78, 8. 9. 11 và 13 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng 

tội (Tv 102, 10a). 

1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng 

từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng 

tội (Tv 102, 10a). 

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng 

con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì 

danh Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng 

tội (Tv 102, 10a). 

3) Xin cho tiếng tù binh rên siết vọng tới thiên nhan; xin ra tay 

thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân 

Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới 

muôn đời; đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ca khen 

Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng 

tội (Tv 102, 10a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của 

Người; mọi kẻ tin Ngài, thì được sống đời đời. 
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Phúc Âm           Lc 6, 36-38 

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các 

con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha 

thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: 

Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào 

vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong 

trả lại bằng đấu ấy!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Lc 6, 36 

Chúa phán: “Các ngươi hãy có lòng thương xót, như Cha các 

ngươi là Đấng hay thương xót”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                            Tv 12, 4-5   

Xin soi sáng mắt con, để con đừng ngủ mê trong sự chết, kẻo kẻ 

thù con nói được rằng: Ta đã thắng nó. 

Bài Ðọc 1              Is 1, 10. 16-20 

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân 

thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các 

ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm 

điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét 

xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa. 

Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu 

tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; 

cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các 

ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; 

nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì 

lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà 

ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những 

con dê đực. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng 

Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất 

cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường 

ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 6, 64b và 69b 

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những 

lời ban sự sống đời đời. 
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Phúc Âm          Mt 23, 1-12 

“Họ nói mà không làm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: 

“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những 

gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo 

hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và 

chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay 

thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới 

rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám 

tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và 

được người ta xưng hô là “thầy”.  

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là 

thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh 

em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các 

ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng 

bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ 

đạo, đó là Ðức Kitô.  

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các 

ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình 

xuống, sẽ được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Tv 9, 2-3 

Lạy Đấng Tối cao, con sẽ tường thuật mọi kỳ công của chúa, 

con sẽ vui mừng và hân hoan trong Chúa, con sẽ ca ngợi thánh danh 

Ngài.. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                        Tv 37, 22-23   

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, xin đừng lìa 

xa con; lạy Chúa là quyền lực ơn cứu độ con, xin đoái thương phù 

giúp con. 

Bài Ðọc 1                Gr 18, 18-20 

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách 

chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan 

không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, 

chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó 

dạy”. 

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! 

Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy 

nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa 

đã nguôi giận họ. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ðáp Ca           Tv 30, 5-6. 14. 15-16 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa      

(c. 17b). 

1) Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì 

Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; 

lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa      

(c. 17b). 

2) Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp 

đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu 

sát hại mạng con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa      

(c. 17b). 

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là 

Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ 

con khỏi tay quân thù và những người bách hại. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa      

(c. 17b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm      Ge 2, 12-13 

Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với 

Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”. 
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Phúc Âm                Mt 20, 17-28 

“Họ đã lên án tử cho Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn 

đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên 

Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. 

Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để 

chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến 

ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. 

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp 

Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 

Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho 

hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, 

trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều 

các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp 

uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy 

các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, 

thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì 

người ấy mới được”.  

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa 

Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì 

thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa 

các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy 

phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi 

tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta 

phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho 

nhiều người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 20, 28 

Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ 

và phó mạng sống, làm giá cứu chuộc cho nhiều người. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                      Tv 138, 23-24   

Lạy Chúa, xin dò xét con và nhận biết lòng con; xin Chúa nhìn 

coi, hoặc giả con đi đường bất chính, và xin hướng dẫn con trong 

đường lối đời đời. 

Bài Ðọc 1          Gr 17, 5-10 

“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời;  

phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ 

nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa 

Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được 

hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn 

không người ở.  

Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là 

niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm 

rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, 

không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Lòng 

người nham hiểm khôn dò, nào ai biết được?  

Còn Ta, Ta là Chúa, Ta thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả 

công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.  

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð.  Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ed 33, 11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn sám hối và được sống”. 

Phúc Âm                 Lc 16, 19-31 

“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có 

một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc 

linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng 

nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn 

ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những 

con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người 

hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng 

Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong 

hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy  
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đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu 

la rằng: 

“Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu 

ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong 

ngọn lửa này. Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được 

toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô 

được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa 

các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ 

muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó 

qua đây được”. 

Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà 

cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ 

cũng phải sa vào chốn cực hình này”. Abraham đáp rằng: “Chúng 

đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài”. Người đó 

thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết 

về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu 

chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống 

lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Tv 118, 1 

Phúc đức những ai đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong luật 

pháp của Chúa. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                             Tv 30, 5,2   

Lạy chúa, con tìm đến nương nhờ Chúa, xin đừng để con muôn 

đời tủi hổ; xin dẫn dắt con xa lưới dò người ta ngầm trương ra để 

hại con, vì Chúa là chỗ con nương thân. 

Bài Ðọc 1           St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

“Này thằng chiêm bao đến kia rồi,  

anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra 

Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều 

mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa 

con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với 

Giuse. 

Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại 

Sikem, thì Israel nói với Giuse: “Có phải các anh con đang chăn 

chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm các anh 

con”. 

Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Ðôtain. Khi các 

anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết 

Giuse. Họ nói với nhau rằng: “Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh 

em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái 

giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao 

của nó sẽ ra sao?” 

Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên 

nói rằng: “Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó 

xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải 

vấy máu”. Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các 

anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các 

anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn. 
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Ðang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ismael 

từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, 

nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: “Chúng ta 

giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là 

chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải 

vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta”. Các anh em nghe theo 

lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, 

các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael 

với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm     

(c. 5a). 

1) Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi sự 

nâng đỡ bằng cơm bánh. Ngài đã sai một người đi trước họ: Giuse 

đã bị bán để làm nô lệ. 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm     

(c. 5a). 

2) Thiên hạ đã lấy xiềng để trói chân người, và cổ người bị cột 

bằng xích sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tiên đoán của người, lời 

của Chúa đã biện minh cho người. 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm     

(c. 5a). 

3) Vua đã sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đã giải 

phóng người. Vua đã tôn người làm chủ của mình, và làm chúa trên 

toàn diện lãnh thổ. 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm       Tv 94, 8ab 

Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa 

phán. 
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Phúc Âm             Mt 21, 33-43. 45-46 

“Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 

trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà 

kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm 

ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương 

xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa 

lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa 

này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.  

Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng 

xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với 

họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn 

vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: 

Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. 

Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết.  

Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả 

lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn 

nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa 

bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: “Chính viên đá bọn thợ loại 

ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng 

trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ 

cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa 

trái”. Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người 

ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân 

chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  1 Ga 4, 10 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con Ngài tới đền 

thay vì tội lỗi chúng ta. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                          Tv 144, 8-9   

Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất binhg và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Bài Ðọc 1              Mk 7, 14-15. 18-20 

“Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. 

Trích sách Tiên tri Mikha. 

Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, 

chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi 

trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở Basan và 

Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, xin tỏ cho chúng 

con thấy những việc lạ lùng. 

Có Chúa nào giống như Chúa là Ðấng dẹp tan mọi bất công, và 

tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư 

khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. 

Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của 

chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy 

biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa và cho 

Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ 

ngàn xưa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế 

căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 

không trả đũa điều oan trái chúng tôi. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

4) Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người 

còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang 

tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm        2 Cr 6, 2b 

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. 

Phúc Âm         Lc 15, 1-3. 11-32 

“Em con đã chết nay sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần 

Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái 

và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng 

ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: 

“Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: “Thưa 

cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia 

gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của 

mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. 

Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt 

đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong 

miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo 

ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm 

lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với 

cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và 

đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử 

với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về 

với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động 

lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. 

Người con trai lúc đó thưa rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời 

và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người 

cha bảo các đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; 

hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt 

con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay 

sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh 

đình. 

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe 

tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có 

chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã 

giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận 

và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả 

lời: “Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh 

cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê 

nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi 

phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai 

làm thịt con bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, 

con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải 

ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại 

tìm thấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Lc 15, 32 

Hỡi con, con phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã 

mất nay lại tìm thấy. 
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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                        Tv 24, 15-16   

Mắt con luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ 

chân con khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót con, vì 

con cô đơn và thân con đau khổ. 

Bài Ðọc 1            Xh 17, 3-7 

“Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với 

ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để 

cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát 

như vầy”. Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: “Con sẽ phải làm gì cho 

dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi”. Chúa liền phán 

bảo Môsê: “Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc 

kỳ lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh 

trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá 

Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho 

dân uống”. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão 

Israel. Ông đặt tên nơi đó là “Thử Thách”, vì con cái Israel đã phàn 

nàn và thách thức Chúa mà rằng: “Chúa có ở với chúng tôi hay 

không?” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người! 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy 

công cuộc của Ta”. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 
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Bài Ðọc 2             Rm 5, 1-2. 5-8 

“Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta,  

nhờ Thánh Thần là Ðấng đã được ban cho chúng ta”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta 

được hoà thuận với Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng 

cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và 

được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. 

Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng 

chúng ta nhờ Thánh Thần là Ðấng đã được ban cho chúng ta. Ngay 

từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì 

chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ 

chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng 

tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta 

còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 4, 42 và 15 

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho 

con nước hằng sống, để con không còn khát nữa. 

Phúc Âm             Ga 4, 5-42 (bài dài) 

“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ 

Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng 

của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng 

giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. 

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: 

“Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua 

thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người  
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Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì 

người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-maria). 

Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và 

ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ 

xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. 

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà 

giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn 

tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính 

người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật 

của người?” 

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, 

nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì 

nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự 

sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó 

để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”. Chúa 

Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà 

đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói “tôi 

không có chồng” là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn 

ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã 

nói đúng đó”. 

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. 

Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: 

phải thờ ở Giêrusalem”. 

Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ 

thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. 

Các người thờ Ðấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ 

Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã 

đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ 

Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn 

thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn 

thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”. 
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Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là 

Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. 

Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà 

đây”. 

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài 

nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy 

hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?” Bấy 

giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: 

“Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã 

làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?” Dân chúng tuôn nhau ra 

khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà 

rằng: “Xin mời Thầy ăn”. Nhưng Ngài đáp: “Thầy có của ăn mà các 

con không biết”. Môn đệ hỏi nhau: “Ai đã mang đến cho Thầy ăn 

rồi chăng?” Chúa Giêsu nói: “Của Thầy ăn là làm theo ý Ðấng đã 

sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn 

tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa 

mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh 

công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người 

gặt đều vui mừng. Ðúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia 

gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; 

những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công 

lao của họ”. 

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời 

người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã 

làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại 

đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin 

ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải 

vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được 

nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài vắn này        Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ 

Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng 

của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng 

giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. 

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: 

“Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua 

thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người 

Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (vì 

người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria). 

Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và 

ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ 

xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. 

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà 

giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn 

tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và 

chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn 

súc vật của người?” 

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, 

nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì 

nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự 

sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó 

để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa”. 

Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ 

Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các 

ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”. Chúa Giêsu đáp: “Hỡi 

bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, 

không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng 

mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì 

ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc  
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này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và 

chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên 

Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong 

tinh thần và trong chân lý”. 

Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là 

Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. 

Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà 

đây”. 

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời 

người đàn bà làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. 

Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng 

dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: 

“Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng 

chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người 

thật là Ðấng Cứu Thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Khi đọc bài Phúc Âm về người phụ nữ Samari thì đọc: 

Chúa phán: “Ai uống nước Ta sẽ cho, thì nơi người ấy sẽ trở 

thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Đến chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm để 

làm nơi ấp ủ con mình. Cạnh bàn thờ Chúa, lạy Chúa thiên binh, ôi 

Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho ai cư ngụ nơi nhà Chúa, 

họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. 
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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                        Tv 24, 15-16   

Mắt con luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ 

chân con khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót con, vì 

con cô đơn và thân con đau khổ. 

Bài Ðọc 1          Xh 20, 1-17 

“Luật do Môsê đã ban ra”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là 

Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, 

khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, 

đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, 

trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng 

ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh 

tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét 

Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta 

và tuân giữ các giới răn Ta. 

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, 

vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà 

lường gạt. 

Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm 

tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì 

thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, 

con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả 

không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, 

đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ 

bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat. 

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong 

xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ 

phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em  
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mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, 

tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này      Xh 20, 1-3. 7-8. 12-17 

“Luật do Môsê đã ban ra”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là 

Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, 

khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta. 

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì 

Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường 

gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. 

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong 

xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người; chớ 

phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối hại anh em 

mình; chớ tham lam nhà của kẻ khác; chớ ham muốn vợ bạn hữu, 

tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thực, công minh hết thảy. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 
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4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, 

ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 1, 22-25 

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một 

cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên 

Chúa đối với những người được gọi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, 

những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng 

tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp 

phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại 

giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-

lạp, thì Ngài là Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn 

ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự 

khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì 

vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Phúc Âm          Ga 2, 13-25 

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này,  

nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-

salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, 

chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây  
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thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền 

thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế 

của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những 

thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. 

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa 

sẽ thiêu đốt tôi”. 

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng 

tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: 

“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng 

lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được 

đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng 

Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa 

Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin 

Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. 

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, 

nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. 

Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả 

mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ 

mọi điều trong lòng người ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Khi đọc bài Phúc Âm về người phụ nữ Samari thì đọc: 

Chúa phán: “Ai uống nước Ta sẽ cho, thì nơi người ấy sẽ trở 

thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Đến chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm để 

làm nơi ấp ủ con mình. Cạnh bàn thờ Chúa, lạy Chúa thiên binh, ôi 

Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho ai cư ngụ nơi nhà Chúa, 

họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                        Tv 24, 15-16   

Mắt con luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ 

chân con khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót con, vì 

con cô đơn và thân con đau khổ. 

Bài Ðọc 1                 Xh 3, 1-8a. 13-15 

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, 

tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là 

núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa 

cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị 

thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao 

bụi gai không bị thiêu rụi”. 

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: 

“Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng 

đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi 

thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên 

Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của 

Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: 

“Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng 

kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta 

xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy 

đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”. 

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con cái 

Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với 

anh em. Nếu họ hỏi con: “Tên Người là gì?”, con sẽ nói sao với 

họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: 

“Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với 

anh em”. 
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Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế 

này: “Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, 

Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh 

em”. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ 

qua mọi thế hệ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, 

và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi 

cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ 

công cuộc Người cho con cái Israel. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

4) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, 

lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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Bài Ðọc 2              1 Cr 10, 1-6. 10-12 

“Ðời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa  

được viết ra để răn bảo chúng ta”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết 

điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi 

ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng 

mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, 

và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống 

nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính 

là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống 

đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. 

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta 

đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã 

chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người 

trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. 

Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi 

chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại 

cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo 

ngã. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           2 Cr 6, 2 

Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ. 

Phúc Âm             Lc 13, 1-9 

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, 

 thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan 

Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các  
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vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy 

người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất 

cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải 

thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi 

cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp 

Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người 

khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các 

ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt 

như vậy”. 

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong 

vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền 

bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả 

này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm 

gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay 

nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả 

chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Khi đọc bài Phúc Âm về người phụ nữ Samari thì đọc: 

Chúa phán: “Ai uống nước Ta sẽ cho, thì nơi người ấy sẽ trở 

thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Đến chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm để 

làm nơi ấp ủ con mình. Cạnh bàn thờ Chúa, lạy Chúa thiên binh, ôi 

Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho ai cư ngụ nơi nhà Chúa, 

họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                                Tv 83, 3   

Linh hồn con khát khao và mòn mỏi mong vào hành lang nhà 

Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỷ tìm đến Thiên Chúa trường 

sinh. 

Bài Ðọc 1                 2 V 5, 1-15a 

“Có nhiều người phong cùi trong Israel,  

nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành,  

mà chỉ có Naaman, người Syria”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo binh của vua xứ 

Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì Chúa đã 

dùng ông mà cứu dân Syria; ông còn là người hùng mạnh và giàu 

có, nhưng lại mắc bịnh phong cùi. Lúc bấy giờ một vài toán dân 

Syria bắt một thiếu nữ ở đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Naaman. Cô 

ta nói với bà chủ: “Chớ chi ông chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, 

chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông khỏi phong cùi”. Naaman đến 

tâu vua rằng: “Cô nhỏ xứ Israel đã nói thế này thế này”. Vua xứ 

Syria liền nói: “Khanh hãy đi, trẫm sẽ gởi cho vua Israel một bức 

thơ”. Naaman ra đi, mang theo mười lạng bạc, sáu ngàn nén vàng và 

mười bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ nội dung như sau: “Khi 

bức thơ này đến tay nhà vua, nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi, 

đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi”. 

Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền xé áo và nói: “Ta có phải là 

Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao mà vua ấy gởi người đến 

xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ 

hại Ta đó”. Khi Êlisêô, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel 

đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng: “Tại sao nhà vua lại 

xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên 

tri”. 
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Naaman lên xe ngựa đi, và dừng lại trước cửa nhà Êlisêô. Tiên 

tri nói với Naaman rằng: “Ông hãy đi tắm bảy lần ở sông Giođan, 

thì da thịt ông sẽ được lành sạch”. Naaman nổi giận bỏ đi nói rằng: 

“Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa 

là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa 

tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Pharphar ở Ðamas không 

sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay 

sao?” Ông trở về lòng đầy tức giận. 

Các đầy tớ của ông đến nói với ông rằng: “Thưa cha, vị tiên tri 

có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương 

chi bây giờ người bảo cha: “Hãy đi tắm, thì được sạch”. Naaman 

xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của Thiên 

Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông 

được sạch. 

Sau đó ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. 

Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật 

tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một 

Thiên Chúa ở Israel”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 41, 2. 3, và Tv 42, 3. 4 

Ð. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào 

con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3) 

1) Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! 

Ð. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào 

con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3) 

2) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con 

được tìm về ra mắt Chúa Trời? 

Ð. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào 

con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3) 

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những 

điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. 

Ð. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào 

con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3) 

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa 

làm cho con được hoan hỉ, mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca 

ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. 

Ð. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào 

con được tìm về ra mắt Chúa Trời? (x. Tv 41, 3) 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Tv 129, 5 và 7 

Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi 

Chúa sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ. 
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Phúc Âm           Lc 4, 24-30 

“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến  

người Do-thái mà thôi đâu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ 

họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có 

một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các 

ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn 

hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu 

tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn 

họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. 

Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, 

nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ 

có Naaman, người Syria”. 

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. 

Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền 

đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến 

qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 116, 1-2 

Toàn thể dân tộc, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thật là mãnh liệt. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                             Tv 16, 6.8   

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin lắng 

tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin gìn giữ con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1            Ðn 3, 25. 34-43 

“Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn,  

chúng tôi được chấp nhận”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu 

nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân 

thù, và xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ 

bi Chúa khỏi chúng con. Vì Abraham kẻ Chúa yêu, Isaac tôi tớ 

Chúa, và Israel người lành thánh của Chúa, những kẻ Chúa đã hứa 

cho sinh con cháu ra nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì 

lạy Chúa, chúng con đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm 

nay, vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi. Hiện giờ 

không còn vua chúa, thủ lãnh, tiên tri, không còn của lễ toàn thiêu, 

lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa 

để được Chúa thương. Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần 

khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận; chúng con như những 

con dê, bò rừng và những chiên béo được dâng lên Chúa làm của lễ 

toàn thiêu, xin cho của hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa 

hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa 

không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính 

sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải 

hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và 

lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ 

lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được 

vinh quang”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài (c. 6a). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài (c. 6a). 

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương 

xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài (c. 6a). 

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài (c. 6a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Mt 4, 4b 

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Phúc Âm                Mt 18, 21-35 

“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì 

Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi 

anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có 

phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải 

tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.  

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia 

muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một 

người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên 

chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người  
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đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng 

cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ 

động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.  

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm 

bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ 

người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho 

tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt 

người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y 

chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất 

cả câu truyện.  

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta 

đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao 

ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ 

nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.  

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu 

mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  Tv 14, 1-2 

Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong nhà tạm Chúa, ai được cư ngụ 

trên núi thánh của Ngài? Người sống thanh liêm và thực thi công 

chính. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                          Tv 118, 133   

Xin Chúa hướng dẫn con bước theo lời răn của Chúa, xin đừng 

để điều gian ác nào thống trị trong mình con. 

Bài Ðọc 1                 Ðnl 4, 1. 5-9 

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn 

 và đem thực hành bằng việc làm”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe 

các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để 

được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa 

cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi 

thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết 

lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy 

trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và 

thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước 

mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 

“Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt”. 

Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu 

cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh 

công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm 

nay không? 

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các 

ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi 

đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các chốt cửa thành 

ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh 

chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo 

rắc sương đông như tro bụi trắng. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ 

và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào 

như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. 

Ð.  Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Xh 33, 11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn sám hối và được sống”. 
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Phúc Âm          Mt 5, 17-19 

“Ai giữ và dạy người ta giữ,  

sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng 

tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ 

bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có 

qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho 

đến khi mọi sự hoàn thành.  

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và 

dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước 

Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là 

người cao cả trong Nước Trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho con biết đường lối trường sinh, 

Chúa đã cho con no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là phần rỗi dân Ta. Trong bất cứ nghích cảnh 

nào họ kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1          Gr 7, 23-28 

“Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe 

lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. 

Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các 

ngươi, để các ngươi được hạnh phúc. 

Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy 

theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không 

nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, 

ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với 

họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra 

cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ! Ngươi có nói cho 

họ biết tất cả các điều ấy, thì họ sẽ không nghe ngươi đâu; Vậy 

ngươi hãy nói cho họ biết: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là 

Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất 

và miệng họ không còn nhắc đến nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi; chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy 

công cuộc của Ta”. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           2 Cr 6, 2 

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. 
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Phúc Âm                 Lc 11, 14-23 

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người 

câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người 

trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ 

quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ 

trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: 

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng 

chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao 

đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, 

vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai 

mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng 

nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa 

đã đến giữa các ngươi rồi. 

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà 

mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh 

hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và 

làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là 

nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố những huấn lệnh, để người ta tuân giữ ân cần: 

nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chie 

của Ngài. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                           Tv 85, 8.10   

Lạy chúa, giữa hàng chúa tể, không ai giống như Chúa, vì Chúa 

cao cả và làm nên những điều kỳ diệu, duy một mình Chúa là Thiên 

Chúa. 

Bài Ðọc 1          Hs 14, 2-10 

“Chúng tôi sẽ không còn nói rằng:  

Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa 

ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang 

lấy lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: “Xin hãy 

xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của 

lễ ca tụng. Asurô sẽ không giải thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không 

cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản 

phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự 

thương xót”. 

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta 

đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông 

huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ 

xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương 

thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ 

sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như 

rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? 

Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây 

hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. 

Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người 

sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là 

đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các 

người gian ác sẽ gục ngã trên đó”.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca      Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo 

(x. c. 11 và 9a). 

1) Tôi đã nghe lời nói mới lạ rằng: Ta đã cứu vai ngươi khỏi 

mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thúng mủng. 

Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu, và Ta giải thoát ngươi. 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo 

(x. c. 11 và 9a). 

2) Ta đáp lời ngươi từ trong áng mây vang ran sấm sét, Ta thử 

thách ngươi gần suối nước Mêriba. Hỡi dân tộc Ta, hãy nghe Ta răn 

bảo, Israel, ước chi ngươi biết nghe lời Ta! 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo 

(x. c. 11 và 9a). 

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng 

đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của 

ngươi, Ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập. 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo 

(x. c. 11 và 9a). 

4) Phải chi dân của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường 

lối Ta mà ăn ở: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho 

chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo 

(x. c. 11 và 9a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm 

Phúc cho những ai thành tâm thiện chí giữ lấy lời Chúa, và 

nhẫn nại sinh hoa kết quả. 
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Phúc Âm             Mc 12, 28b-34 

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất,  

và ngươi hãy kính mến Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô. 

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và 

hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” 

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy 

nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi 

hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn 

và hết sức ngươi”.  

Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như 

chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn 

đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi 

nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa 

nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu 

tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật 

hy sinh”.  

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông 

không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi 

Người thêm điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Mc 12, 33 

Mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình, thì 

hơn mọi lễ vật hy sinh. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                          Tv 102, 2-3   

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người, Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi của ngươi. 

Bài Ðọc 1            Hs 6, 1b-6 

“Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban mai, họ chỗi dậy 

chạy tìm kiếm Ta. “Hãy đến, và chúng ta quay trở về với Chúa, vì 

Chúa bắt chúng ta, rồi sẽ tha chúng ta; Chúa đánh chúng ta, rồi sẽ 

lại chữa chúng ta. Sau hai ngày Người cho chúng ta sống lại, đến 

ngày thứ ba, Người đỡ chúng ta đứng lên, và chúng ta sẽ sống trước 

mặt Người. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết 

Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng 

chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất”. 

Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì 

cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như 

sương sớm tan đi.  

Vì thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và Ta dùng lời từ 

miệng Ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như 

ánh sáng. Vì chưng, Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta 

muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 50, 3-4. 18-19. 20-21ab 

Ð.  Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6, 6). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6, 6). 

2) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. 

Ð.  Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6, 6). 

3) Lạy Chúa, xin thịnh tình với Sion theo lòng nhân hậu, hầu 

xây lại thành trì của Giêrusalem. Bấy giờ Chúa con sẽ nhận những 

lễ vật chính đáng, những hy sinh với lễ toàn thiêu. 

Ð.  Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6, 6). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 8, 12b 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh 

sáng ban sự sống”. 
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Phúc Âm           Lc 18, 9-14 

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay 

tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai 

người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu 

thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi 

cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, 

ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, 

và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.  

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm 

ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. 

Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì 

không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ 

mình xuống, sẽ được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Lc 18, 13 

Người thu thuế đứng xa xa, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy 

Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                      x. Is 66, 10-11   

Hỡi Giêrusalem hãy hân hoan, và hỡi tất cả các ngươi là những 

kẻ yêu quý thành ấy, hãy tụ họp lại; hỡi các ngươi là những kẻ ưu 

phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng, và hưởng 

no đầy nguồn an ủi các ngươi. 

Bài Ðọc 1        Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a 

“Ðavit được xức dầu làm vua Israel”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ 

dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành 

Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua”. 

Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: “Có phải 

người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?” Và 

Chúa phán cùng Samuel: “Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta 

đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng 

con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm 

hồn”. Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. 

Samuel nói với Isai: “Chúa không chọn ai trong những người này”. 

Samuel nói tiếp: “Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?” Isai 

đáp: “Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên”. Samuel nói với Isai: 

“Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn 

trước khi nó về”. Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái 

tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: “Ngươi hãy 

chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó”. Samuel lấy bình dầu ra, 

xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong 

Ðavít từ ngày đó trở đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. - Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an 

ủi lòng con. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 
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Bài Ðọc 2            Ep 5, 8-14 

“Từ trong cõi chết,  

ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, 

anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự 

sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là 

công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng 

Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không 

sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng, việc chúng làm 

cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những 

việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra; vì mọi việc 

được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói: “Hỡi kẻ đang 

ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ 

chiếu sáng trên ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 8, 12b 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh 

sáng ban sự sống”. 

Phúc Âm (bài dài)         Ga 9, 1-41  

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. 

Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ 

anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải 

anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc 

của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm 

những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc 

được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian”. Nói 

xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa  
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bùn trên mắt người ấy và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” (chữ 

Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông 

thấy được. 

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta 

ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có 

kẻ nói: “Ðúng hắn!” Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một 

người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ hỏi anh: 

“Làm thế nào mắt anh được sáng?” Anh ta nói: “Người mà thiên hạ 

gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê 

mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy”. Họ lại hỏi: “Ngài ở 

đâu?” Anh thưa: “Tôi không biết”. 

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt 

phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm 

ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng 

mắt? Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được 

sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi 

Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: 

“Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ 

bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: 

“Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó 

là một tiên tri”. 

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được 

khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: “Người này 

có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh 

không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?” Cha mẹ y thưa rằng: 

“Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ 

khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở 

mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy 

hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy”. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-

thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai 

dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà 

cha mẹ anh ta nói: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”. 
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Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: 

“Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người 

đó là một kẻ tội lỗi”. Anh ta trả lời: “Nếu đó là một người tội lỗi, tôi 

không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi 

trông thấy”. Họ hỏi anh: “Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã 

mở mắt anh thế nào?” Anh thưa: “Tôi đã nói và các ông đã nghe, 

các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn 

đệ Ngài chăng?” Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: “Mày hãy làm 

môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của 

Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó 

chúng ta không biết bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Ðó mới thật là điều 

lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó 

bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời 

những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, 

thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có 

ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi 

Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra 

trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. 

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, 

Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: 

“Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: 

“Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh 

ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người. 

Chúa Giêsu liền nói: “Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian 

hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem 

thấy, sẽ trở nên mù”. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói 

với Người: “Thế ra chúng tôi mù cả ư?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu các 

ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 

“Chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn còn”. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc đọc bài vắn này        Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. 

Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn 

trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa” (chữ 

Silôe có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông 

thấy được. 

Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin 

đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: 

“Ðúng hắn”. Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người 

giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. 

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt 

phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm 

ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng 

mắt. Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được 

sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi 

Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: 

“Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ 

bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: 

“Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó 

là một Tiên tri”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám 

dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. 

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, 

Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: 

“Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: 

“Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh 

ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               

Khi đọc bài Phúc Âm về người mù từ khi mới sinh, thì đọc: 

Chúa đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa, tôi được sáng mắt, và 

tôi đã tin Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người con trai hoang đàng, thì đọc: 

Hỡi con, con phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã 

mất nay lại tìm thấy. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác, thì đọc: 

Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố 

trong toàn thể. Lạy Chúa, vì nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa 

tiến lên để ngợi khen danh Chúa. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                      x. Is 66, 10-11   

Hỡi Giêrusalem hãy hân hoan, và hỡi tất cả các ngươi là những 

kẻ yêu quý thành ấy, hãy tụ họp lại; hỡi các ngươi là những kẻ ưu 

phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng, và hưởng 

no đầy nguồn an ủi các ngươi. 

Bài Ðọc 1          2 Sb 36, 14-16. 19-23 

“Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa  

được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc”. 

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng 

đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ 

làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem. 

Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ 

giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của 

Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, 

và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã 

đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ 

Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài 

và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì 

bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời 

vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng 

tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày 

Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được 

ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường. 

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng 

miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc 

đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền 

rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: “Ðây hoàng đế Cyrô, vua 

xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi 

nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho  
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Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các 

ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến 

lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi 

tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng 

tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ 

giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu 

ca Sion!”. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách 

quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi 

sẽ bị khô đét. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. 

Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 
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Bài Ðọc 2            Ep 2, 4-10 

“Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng 

yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi 

tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống 

lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người 

đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước 

trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong 

phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng 

ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu 

rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của 

Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì 

chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu 

Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra 

thực hành. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất 

cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời. 

Phúc Âm          Ga 3, 14-21 

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến  

để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo 

con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên 

như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng 

được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban 

Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư 

mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của  
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Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con 

Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. 

Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một 

Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời 

đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật 

vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự 

sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành 

động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được 

sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Khi đọc bài Phúc Âm về người mù từ khi mới sinh, thì đọc: 

Chúa đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa, tôi được sáng mắt, và 

tôi đã tin Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người con trai hoang đàng, thì đọc: 

Hỡi con, con phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã 

mất nay lại tìm thấy. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác, thì đọc: 

Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố 

trong toàn thể. Lạy Chúa, vì nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa 

tiến lên để ngợi khen danh Chúa. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                      x. Is 66, 10-11   

Hỡi Giêrusalem hãy hân hoan, và hỡi tất cả các ngươi là những 

kẻ yêu quý thành ấy, hãy tụ họp lại; hỡi các ngươi là những kẻ ưu 

phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng, và hưởng 

no đầy nguồn an ủi các ngươi. 

Bài Ðọc 1            Gs 5, 9a. 10-12 

“Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”. 

Trích sách Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, 

Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel 

tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười 

bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt 

Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch 

gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không có 

manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn 

thổ sản năm đó của xứ Canaan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 
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Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

Bài Ðọc 2               2 Cr 5, 17-21 

“Thiên Chúa đã nhờ Ðức Kitô giao hoà chúng ta với mình”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu ai ở trong Ðức Kitô, thì người đó sẽ là 

một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi: này đây tất cả mọi sự đã 

trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Ðấng đã nhờ Ðức Kitô 

giao hoà chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao 

hoà.  

Thật vậy, Thiên Chúa là Ðấng giao hoà thế gian với chính mình 

Người trong Ðức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, 

và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà. Nên chúng tôi là sứ giả 

thay mặt Ðức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. 

Vì Ðức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hoà với Thiên 

Chúa. Ðấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì 

chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Lc 15, 18 

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, 

con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. 
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Phúc Âm         Lc 15, 1-3. 11-32 

“Em con đã chết nay sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa 

Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật 

sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi 

ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: 

“Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, 

xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia 

tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy 

đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu 

hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu 

cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, 

người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã 

heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm 

lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống 

dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha 

tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến 

cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với 

con như một người làm công của cha”.  

Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó 

chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy 

cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa 

cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi 

là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp 

nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ 

giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn 

mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. 

Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. 

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe 

tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã 

giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và 

quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả 

lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha 

một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ 

để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi 

phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha 

lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi 

con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng 

phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay 

lại tìm thấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Khi đọc bài Phúc Âm về người mù từ khi mới sinh, thì đọc: 

Chúa đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa, tôi được sáng mắt, và 

tôi đã tin Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người con trai hoang đàng, thì đọc: 

Hỡi con, con phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã 

mất nay lại tìm thấy. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác, thì đọc: 

Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố 

trong toàn thể. Lạy Chúa, vì nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa 

tiến lên để ngợi khen danh Chúa. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                            Tv 30, 7-8   

Phần con, con tin cậy ở Chúa. Con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức 

từ bi của Chúa, bởi Chúa đã nhìn đến nỗi đau khổ của con. 

Bài Ðọc 1          Is 65, 17-21 

“Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người 

ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ 

vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến 

muôn đời trong các việc Ta tác tạo, vì đây Ta tác tạo một 

Giêrusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở 

Giêrusalem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không 

còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ 

chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi 

cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị 

chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn 

trái nho”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp 

cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng 

Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Lc 15, 18 

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, 

con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. 
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Phúc Âm                  Ga 4, 43-54 

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người 

đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. 

Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng 

kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng 

đi dự lễ. 

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành 

rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người 

con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến 

Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp 

chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ 

và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan 

chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi 

chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. 

Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. 

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho 

ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: 

“Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ 

đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể 

gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi 

Người ở Giuđêa về Galilêa. 

Ðó là lời Chúa. 

 Ca hiệp lễ        

Chúa phán: “Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các 

ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực 

hành các lề luật ta”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                       x. Is 55, 1   

Chúa phán: “Hỡi những kẻ khát nước, hãy đến uống nước, và 

cả những kẻ không có tiền, cũng hãy đến mà uống vui vẻ”. 

Bài Ðọc 1              Ed 47, 1-9. 12 

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, 

 và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và 

đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà 

Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về 

phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía 

ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên 

phải.  

Khi đó có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm sợi dây, 

ông đo một ngàn thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước tới mắt cá 

chân. Ông đo một ngàn thước tay nữa và dẫn tôi đi qua dưới nước 

đến đầu gối. Ông còn đo một ngàn thước tay và dẫn tôi đi qua dưới 

nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm một ngàn thước tay nữa, và 

đây là suối nước, tôi không thể đi qua được, vì nước suối dâng lên 

cao quá, phải lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua 

được. Người ấy nói với tôi: “Hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy”.  

Rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại trên bờ suối. Khi trở lại, tôi 

thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi: “Nước 

này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang 

địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. 

Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được 

sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở 

nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước 

chảy đến. 
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Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ 

mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao 

giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền 

thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc 

uống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9 

Ð.  Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giacóp 

hằng bảo vệ (c. 8). 

1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng 

cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, 

dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả. 

Ð.  Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giacóp 

hằng bảo vệ (c. 8). 

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó 

không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. 

Ð.  Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giacóp 

hằng bảo vệ (c. 8). 

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng 

bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người 

thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. 

Ð.  Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giacóp 

hằng bảo vệ (c. 8). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm            Tv 50, 12a và 14a 

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại 

cho con niềm vui ơn cứu độ. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm           Ga 5, 1-3a. 5-16 

“Tức khắc người ấy được lành bệnh”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên 

Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng 

Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các 

hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại 

nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám 

năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ 

lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: 

“Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. 

Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: 

“Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được 

lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày 

Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: 

“Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta 

trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà 

đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ 

đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh 

vào đám đông tụ tập nơi đó. 

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, 

anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn 

trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là 

người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với 

Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi Người 

hướng dẫn tôi. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                              Tv 63, 14   

Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa; Ôi Thiên Chúa, 

đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức 

từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. 

Bài Ðọc 1            Is 49, 8-15 

“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân,  

để ngươi phục hưng xứ sở”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; 

trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã 

đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu 

hồi các tài sản bị phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: “Các 

ngươi hãy ra”, và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: “Các ngươi 

hãy ra ngoài sáng”.  

Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở 

thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa, gió nóng và mặt trời 

không làm khổ họ, vì Ðấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ 

và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta 

thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này 

đoàn người từ xa đến. Kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, 

và những người từ miền nam lên. 

Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan 

chúc tụng! Vì Chúa đã an ủi dân Người và sẽ xót thương những 

người cùng khổ. 

Nhưng Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào 

người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con 

mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ 

không quên ngươi đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18 

Ð.  Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi (c. 8a). 

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.  

Ð.  Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi (c. 8a). 

2) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện 

trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và 

cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. 

Ð.  Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi (c. 8a). 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu 

Ngài cách thành tâm. 

Ð.  Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi (c. 8a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           2 Cr 6, 2 

Ðây là lúc thuận tiện. Ðây là ngày cứu độ. 

Phúc Âm          Ga 5, 17-30 

“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào,  

thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc 

liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm 

cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày 

Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng 

với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: 

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không 

thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha 

làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu 

Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ 

còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ  
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phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại 

và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho 

ai sống là tuỳ ý Ngài.  

Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa 

Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng 

như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn 

trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài.  

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin 

Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được 

từ cõi chết mà qua cõi sống.  

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây 

giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được 

sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì 

Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người 

đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người.  

Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ 

trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm 

việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống 

lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét 

xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà 

tìm ý Ðấng đã sai Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 3, 17 

Thiên Chúa không sai Con Ngài giáng trần để luận phạt thế 

gian, nhưng để thế gian, nhờ Con Ngài mà được cứu độ. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                          Tv 104, 3-4   

Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Hãy tìm kiếm Chúa 

thì sẽ được sức mạnh, hãy luôn luôn tìm kiếm thánh nhan Chúa. 

Bài Ðọc 1          Xh 32, 7-14 

“Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy 

đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng 

đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng 

bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế 

và nói rằng: “Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa 

ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Chúa phán cùng Môsê: “Ta thấy rõ dân 

này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh 

nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên 

tổ phụ một dân tộc vĩ đại”. 

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: “Lạy Chúa, tại 

sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và 

cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho 

người Ai-cập nói rằng: “Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ 

trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất”.  

Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi 

dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, 

vì chính Chúa đã thề hứa rằng: “Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi 

sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các 

ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu 

xứ này mãi mãi”.  

Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe 

doạ phạt dân Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 105, 19-20. 21-22. 23 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

1) Họ đã đúc con bò tại Horeb, và lễ bái thần tượng đã đúc bằng 

vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò 

ăn cỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

2) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm 

những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu 

trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

3) Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê 

là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài 

nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ed 33, 11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn sám hối và được sống”. 

Phúc Âm          Ga 5, 31-47 

“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê,  

người mà các ngươi vẫn tin tưởng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta 

làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một 

Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì 

xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm  
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chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, 

nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là 

cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó 

một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: 

vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công 

việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã 

sai Ta.  

Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về 

Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa 

bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng 

giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các 

ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm 

thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy 

mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống. 

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các 

ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa 

Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào 

khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi 

là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang 

do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các 

ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố 

cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì 

nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì 

chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều 

Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Gr 31, 33 

Chúa phán: “Ta sẽ đặt lề luật Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ 

ghi nó trong tâm hồn chúng, Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ 

là dân Ta”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                            Tv 53, 3-4   

Lạy chúa, xin nhân danh Chúa cứu sống con, và xin sử dụng uy 

quyền phán quyết cho con. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, và 

lắng tai nghe lời miệng con xin. 

Bài Ðọc 1            Kn 2, 1a. 12-22 

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta 

hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà 

còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố 

cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng 

là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng 

ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình, vì 

nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó thì 

lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta 

như xa lánh những gì dơ nhớp, nó thích hạnh phúc cuối cùng của 

người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha.  

Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy 

nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung 

cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ 

bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. 

Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành 

và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, 

vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!” Chúng nghĩ như vậy, 

nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng. 

Và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng 

chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và chúng cũng không ưa 

thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 33, 17-18. 19-20. 21 và 23 

Ð.  Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường (c. 19a). 

1) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi 

trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ 

khỏi mọi nỗi âu lo. 

Ð.  Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường (c. 19a). 

2) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm 

hồn đau thương dập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, 

nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. 

Ð.  Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường (c. 19a). 

3) Ngài gìn giữ họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái 

nào bị gãy. Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm 

đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. 

Ð.  Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường (c. 19a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm       Tv 94, 8ab 

Hôm nay, các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng 

Chúa phán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm             Ga 7, 1-2. 10. 25-30 

“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn 

đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc 

đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người 

lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà 

lại đi cách kín đáo. 

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người 

họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai 

nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng 

Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. 

Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”. 

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, 

Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất 

thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai 

Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi 

Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, 

nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Ep 1, 7 

Trong Chúa Ki-tô, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu 

Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Người. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

 Ca nhập lễ                            Tv 17, 5-7   

Sóng tử thần đã bao bọc thân con, thừng chão địa ngục đã quấn 

lấy con; trong cơn đại họa, con đã cầu khẩn Chúa, và từ nơi đền 

thánh, Chúa đã nhậm lời con. 

Bài Ðọc 1                Gr 11, 18-20 

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ 

cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con 

hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con 

khi chúng nói: “Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy 

diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó 

nữa”. 

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò 

xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó 

thác việc con cho Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài      

(c. 2a). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin 

cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, 

kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu 

gỡ. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài      

(c. 2a). 

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và 

vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin 

Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa 

công minh. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài      

(c. 2a). 

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ những kẻ 

lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa 

hăm doạ hằng ngày. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài      

(c. 2a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không 

chết đời đời”. 
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Phúc Âm          Ga 7, 40-53 

“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong 

đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: 

“Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô 

xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô 

xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của 

Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. 

Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra 

tay bắt Người.  

Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, 

các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” 

Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. 

Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê 

hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin 

nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”.  

Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là 

người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có 

lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì 

không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? 

Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát 

xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   1 Pr 1, 19 

Chúng ta đã được cứu chuộc bằng Máu châu bãu của Đức Ki-

tô, Con Chiên tinh tuyền và không tì ố. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                            Tv 42, 1-2   

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi 

con đối nghịch với dân vô đạo, xin cứu con khỏi tay người độc ác 

điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con, và là sức mạnh con. 

Bài Ðọc 1                Ed 37, 12-14 

“Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta,  

và các ngươi sẽ được sống”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa 

mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi 

vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở 

cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các 

ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các 

ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, 

chính Ta đã phán và đã thi hành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe 

tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van 

nài của con. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ  

(c. 7). 

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ 

tôn thờ kính yêu. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ  

(c. 7). 
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3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời 

Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa con, hơn người lính gác mong 

trời rạng đông. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ  

(c. 7). 

4) Hơn người lính gác mong hừng đông dậy. Israel đang mong 

đợi Chúa con: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn 

cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian 

ác. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ  

(c. 7). 

Bài Ðọc 2           Rm 8, 8-11 

“Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô  

từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể 

đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, 

nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong 

anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không 

thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân 

xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và 

nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết 

sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi 

chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, 

nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không 

chết đời đời”. 
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Phúc Âm          Ga 11, 1-45 

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê 

của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm 

cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm 

bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, 

người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh 

này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do 

đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. 

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay 

tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo 

môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa”. Môn đệ thưa: “Thưa 

Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về 

đó ư?” Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? 

Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt 

trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng”. Người 

nói thế, rồi lại bảo họ: “Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta 

đi đánh thức ông”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông 

sẽ khoẻ lại”. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng 

môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói 

rõ: “Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có 

mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông”. Lúc đó 

Tôma, cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng đi 

để cùng chết với Người”. 

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. 

(Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người 

Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã 

chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria 

vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có 

mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con  
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biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho 

Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con 

biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa 

Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết 

cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao 

giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đã 

tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế 

gian”. 

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: 

“Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng 

dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong 

làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những 

người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà 

vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc 

ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà 

liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu 

Thầy có mặt đây, thì em con không chết”. Khi thấy bà khóc nức nở 

và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức 

và xúc động. Người hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: 

“Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái 

liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Nhưng có mấy 

kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà 

không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc 

động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. 

Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, 

thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Chúa Giêsu lại 

nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy 

vinh quang của Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. 

Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã 

nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên 

vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai 

Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người  
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đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn 

khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. 

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến 

những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này          Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu 

rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa 

Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng 

danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. 

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay 

tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo 

môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa”. 

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. 

Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn 

ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở 

đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết 

Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. 

Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày 

tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa 

Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết 

cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao 

giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã 

tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế 

gian”. 

Người xúc động và hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: 

“Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái 

liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Nhưng có mấy 

kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà  
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không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc 

động; Người đi đến mộ. 

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: 

“Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, 

đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng 

bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của 

Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước 

nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con 

biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người 

đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, 

Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, 

chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa 

Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. 

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến 

những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Khi đọc bài Phúc Âm về Lazarô thì đọc: 

Chúa phán: “Kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người thiếu phụ ngoại tình thì đọc: 

Hỡi thiếu phụ, không ai kết án chị ư? Thưa Thầy, không có ai. 

Ta cũng thế, Ta không kết tội chị; từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Thật, Thầy bảo thật các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà 

không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì 

nó sinh nhiều bông hạt. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                            Tv 42, 1-2   

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi 

con đối nghịch với dân vô đạo, xin cứu con khỏi tay người độc ác 

điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con, và là sức mạnh con. 

Bài Ðọc 1                Gr 31, 31-34 

“Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà 

Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã 

ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra 

khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta 

thống trị chúng”. Chúa phán: “Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà 

Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng 

chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và 

chúng sẽ là dân của Ta”. Chúa phán: “Người này sẽ không còn phải 

dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: “Ngươi hãy nhìn 

biết Chúa”, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ 

tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

3) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và 

người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

Bài Ðọc 2               Dt 5, 7-9 

“Người đã học vâng phục  

và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng 

lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì 

lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, 

Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn 

tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những 

kẻ tùng phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 12, 26 

Chúa phán: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ 

phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”. 

Phúc Âm                Ga 12, 20-33 

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi,  

thì nó sinh nhiều bông hạt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. 

Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông 

rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi 

nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa 

Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả 

thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không  
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thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó 

sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự 

sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai 

phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ 

ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta 

xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. 

Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy 

làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh 

danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe 

thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói 

với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, 

nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ 

là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao 

khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ 

Người phải chết cách nào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Khi đọc bài Phúc Âm về Lazarô thì đọc: 

Chúa phán: “Kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người thiếu phụ ngoại tình thì đọc: 

Hỡi thiếu phụ, không ai kết án chị ư? Thưa Thầy, không có ai. 

Ta cũng thế, Ta không kết tội chị; từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Thật, Thầy bảo thật các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà 

không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì 

nó sinh nhiều bông hạt. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                            Tv 42, 1-2   

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi 

con đối nghịch với dân vô đạo, xin cứu con khỏi tay người độc ác 

điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con, và là sức mạnh con. 

Bài Ðọc 1          Is 43, 16-21 

“Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa là Ðấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; 

Chúa là Ðấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều 

ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. 

Người phán: “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến 

việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng 

sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang 

địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và chim 

đà sẽ ca tụng Ta, vì Ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô 

khan có sông, để dân yêu quý của Ta có nước uống; Ta đã tác tạo 

dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 
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2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng 

suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

Bài Ðọc 2             Pl 3, 8-14 

“Vì Ðức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự,  

và tôi trở nên giống Người trong sự chết”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái 

lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi 

đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Ðức 

Kitô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi 

dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Ðức Giêsu Kitô: sự 

công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận 

biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự 

đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy 

vọng từ cõi chết được sống lại. 

Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên hoàn 

hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã 

được Ðức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa 

tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên  
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hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo 

để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Ðức 

Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 8, 12b 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh 

sáng ban sự sống”. 

Phúc Âm            Ga 8, 1-11 

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại 

vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi 

xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến 

Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt 

nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, 

thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật 

Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” 

Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa 

Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi 

mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, 

hãy ném đá chị này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên 

đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người 

nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu 

phụ vẫn đứng đó.  

Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu 

phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” 

Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng 

thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               

Khi đọc bài Phúc Âm về Lazarô thì đọc: 

Chúa phán: “Kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời đời”. 

Khi đọc bài Phúc Âm về người thiếu phụ ngoại tình thì đọc: 

Hỡi thiếu phụ, không ai kết án chị ư? Thưa Thầy, không có ai. 

Ta cũng thế, Ta không kết tội chị; từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Thật, Thầy bảo thật các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà 

không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì 

nó sinh nhiều bông hạt. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                                Tv 55, 2   

Lạy Chúa, xin thương xót con, vì người ta chà đạp con, suốt 

ngày người ta đấu tranh và áp bức con. 

Bài Ðọc 1 (Bài dài)                Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62  

“Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là 

Gioakim cưới bà vợ tên là Susanna, con của Helcia, bà rất xinh đẹp 

và có lòng kính sợ Chúa, vì cha mẹ bà là những người công chính, 

đã dạy con cho biết giữ luật Môsê. Lúc đó Gioakim rất giàu có, ông 

có một khu vườn gần nhà ông, các người Do-thái năng lui tới nhà 

ông, vì ông là người đáng kính hơn mọi người khác. 

Năm đó, người ta đã đặt lên hai vị thẩm phán trong dân. Chúa 

đã phán về những kẻ ấy rằng: “Sự gian ác phát sinh từ Babylon bởi 

những vị thẩm phán kỳ lão, là những người xem ra như cai quản dân 

chúng”. Các ông năng lui tới nhà ông Gioakim, nên tất cả những ai 

kiện tụng, thì tìm gặp các ông ở đó. Ðến trưa, khi dân chúng trở về 

nhà, bà Susanna vào đi bách bộ trong vườn của chồng. Hai vị kỳ lão 

thấy bà mỗi ngày đi bách bộ trong vườn, thì phải lửa dục mê đắm; 

hai ông mất lương tâm, không còn muốn đưa mắt nhìn lên trời và 

không còn muốn nhớ đến sự xét xử công minh. 

Hai ông chờ ngày thuận tiện, lúc bà Susanna vào vườn như hôm 

trước và hôm trước nữa, bà chỉ dẫn theo hai cô thiếu nữ, bà muốn 

tắm trong vườn, vì trời nóng bức. Lúc bấy giờ ở đó không có ai, 

ngoài hai vị kỳ lão đang ẩn núp và ngắm nhìn bà. Bà nói với hai cô 

thiếu nữ rằng: “Hãy mang dầu và thuốc thơm cho ta, rồi đóng cửa 

vườn lại để ta tắm”. 

Khi hai cô thiếu nữ ra khỏi vườn, hai vị kỳ lão đứng lên, tiến lại 

gần bà Susanna và nói: “Kìa cửa vườn đã đóng hết; không ai trông  
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thấy ta đâu, chúng tôi say mê bà, bà hãy chấp nhận lời yêu cầu của 

chúng tôi và hiến thân cho chúng tôi. Nếu bà không chấp nhận, 

chúng tôi sẽ làm chứng nói bà phạm tội với một thanh niên, và vì 

đó, bà đã bảo các cô thiếu nữ ra khỏi vườn”. 

Bà Susanna thở dài và nói: “Tôi phải khốn cực tư bề; nếu tôi 

hành động như thế, tôi phải chết, và nếu tôi không hành động như 

thế, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà tôi phải tay 

các ông mà không làm điều gì phạm tội trước mặt Chúa thì hơn!” 

Ðoạn bà tri hô lên, nên hai vị kỳ lão cũng kêu lên tố cáo bà. Và một 

trong hai ông chạy ra mở cửa vườn. Khi người nhà nghe tiếng kêu la 

trong vườn, liền đổ xô ra cửa để xem coi việc gì đã xảy ra. Khi nghe 

hai vị kỳ lão kể lại, thì các đầy tớ rất lấy làm hổ thẹn, vì thiên hạ 

không khi nào nghe nói như thế về bà Susanna. 

Ngày hôm sau, khi dân chúng tụ họp tại nhà ông Gioakim, 

chồng bà Susanna, hai vị kỳ lão cũng đến, lòng đầy những ý nghĩ 

bất chính để tố cáo bà Susanna cho người ta giết bà. Hai ông nói với 

dân chúng: “Các người hãy đi tìm bà Susanna, con ông Helcia, vợ 

của ông Gioakim”. Người ta liền sai đi bắt bà, bà đến với cả cha mẹ, 

con cái và tất cả họ hàng. Nhưng tất cả họ hàng và mọi kẻ biết rõ bà 

đều khóc lóc. 

Khi hai vị kỳ lão ra đứng giữa dân chúng, hai ông đặt tay lên 

đầu bà. Bà Susanna thì khóc lóc, ngước mắt lên trời, vì tâm hồn bà 

tin tưởng nơi Chúa. Hai vị kỳ lão nói: “Khi chúng tôi đi bách bộ 

một mình trong vườn, bà này đi vào với hai đứa tớ gái. Bà bảo hai 

đứa đóng cửa vườn lại, rồi đi ra. Bấy giờ một chàng thanh niên đã 

ẩn núp trong vườn tiến tới gần bà và phạm tội với bà. Lúc đó chúng 

tôi núp ở góc vườn, nhìn thấy tội ác, chúng tôi liền chạy đến bắt quả 

tang hai người đang phạm tội. Chúng tôi không bắt được chàng 

thanh niên, vì anh ta khoẻ mạnh hơn chúng tôi, nên đã mở cửa tẩu 

thoát. Còn bà này chúng tôi bắt được, chúng tôi gạn hỏi chàng thanh 

niên đó là ai, nhưng bà không muốn nói cho chúng tôi biết. Ðó là 

điều chúng tôi xin làm chứng”. Dân chúng tin lời hai ông nói, vì hai  
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ông là bậc kỳ lão trong dân và là thẩm phán, nên họ lên án tử hình 

cho bà. 

Bấy giờ bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa hằng hữu, 

Ðấng thấu biết mọi bí ẩn và mọi sự trước khi xảy ra, Chúa biết họ 

làm chứng gian hại con; và đây con phải chết, dù con không làm 

điều gì mà họ ác ý vu khống cho con”. 

Chúa nhậm lời bà. Khi họ dẫn bà đi xử tử, thì Chúa giục thần trí 

một đứa trẻ tên là Ðaniel. Trẻ này kêu lớn rằng: “Còn tôi, tôi không 

vấy máu bà này”. Mọi người hướng mắt nhìn về đứa trẻ và nói: “Lời 

mi nói có ý nghĩa gì?” Ðứa trẻ ra đứng giữa mọi người và nói: “Hỡi 

con cái Israel, các ngươi ngu muội thế sao, khi chưa xét xử và chưa 

biết sự thật thế nào, mà lại lên án một thiếu nữ Israel? Các người 

hãy xét xử lại, vì hai ông đã làm chứng dối hại bà”. 

Bấy giờ dân chúng vội vã trở lại. Các kỳ lão nói với Ðaniel: 

“Này, em hãy ngồi giữa chúng tôi và bảo cho chúng tôi, vì Thiên 

Chúa đã cho em danh dự của bậc kỳ lão”. Ðaniel liền nói với họ: 

“Các người hãy tách biệt hai ông ra, và cho hai ông đứng xa nhau, 

rồi tôi xét xử hai vị kỳ lão cho”. 

Khi hai ông đứng xa nhau, Ðaniel gọi ông thứ nhất đến và nói: 

“Hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, giờ đây lại tái 

phạm, ông đã xét xử bất công, đã lên án kẻ vô tội và tha cho người 

có tội, mặc dầu có lời Chúa phán: “Ngươi chớ giết kẻ vô tội và 

người công chính”. Vậy nếu ông thấy bà Susanna phạm tội, thì hãy 

nói hai người phạm tội dưới cây gì?” Ông ta trả lời: “Dưới cây chò”. 

Ðaniel liền nói: “Ðúng là ông nói dối. Ðây sứ thần Chúa được lệnh 

phân thây ông”. Ðaniel cho ông ta lui ra, và bảo dẫn ông kia đến. 

Ðaniel nói với ông này rằng: “Hỡi dòng giống Canaan, chớ không 

phải dòng giống Giuđa, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm 

cho tâm hồn ông ra đồi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu 

nữ Israel, các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ 

Giuđa không chiều theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói 

cho tôi biết ông đã bắt được hai người phạm tội dưới cây gì?” Ông  
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ta trả lời: “Dưới cây sồi”. Ðaniel liền nói: “Cả ông nữa, ông hoàn 

toàn nói dối, cho nên thiên thần Chúa, tay cầm gươm, chờ đợi phân 

thây tiêu diệt ông”. 

Bấy giờ tất cả dân chúng hô lớn tiếng và chúc tụng Chúa đã cứu 

thoát những kẻ trông cậy vào Chúa. Ðoạn họ nghiêm trị hai vị kỳ 

lão mà Ðaniel đã minh chứng rằng hai ông đã vu khống, họ đã xử 

với hai ông như hai ông đã xử độc ác với kẻ khác. Chiếu theo luật 

Môsê, họ lên án xử tử hai ông, và ngày hôm đó máu người vô tội 

khỏi đổ oan. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này            Ðn 13, 41c-62 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, dân chúng lên án tử hình bà Susanna. 

Bấy giờ bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa hằng hữu, Ðấng 

thấu biết mọi bí ẩn và mọi sự trước khi xảy ra, Chúa biết họ làm 

chứng gian hại con; và đây con phải chết, dù con không làm điều gì 

mà họ ác ý vu khống cho con”. 

Chúa nhậm lời bà. Khi họ dẫn bà đi xử tử, thì Chúa giục thần trí 

một đứa trẻ tên là Ðaniel. Trẻ này kêu lớn rằng: “Còn tôi, tôi không 

vấy máu bà này”. Mọi người hướng mắt nhìn về đứa trẻ và nói: “Lời 

mi nói có ý nghĩa gì?” Ðứa trẻ ra đứng giữa mọi người và nói: “Hỡi 

con cái Israel, các ngươi ngu muội thế sao, khi chưa xét xử và chưa 

biết sự thật thế nào, mà lại lên án một thiếu nữ Israel? Các người 

hãy xét xử lại, vì hai ông đã làm chứng dối hại bà”. 

Bấy giờ dân chúng vội vã trở lại. Các kỳ lão nói với Ðaniel: 

“Này, em hãy ngồi giữa chúng tôi và bảo cho chúng tôi, vì Thiên 

Chúa đã cho em danh dự của bậc kỳ lão”. Ðaniel liền nói với họ: 

“Các người hãy tách biệt hai ông ra, và cho hai ông đứng xa nhau, 

rồi tôi xét xử hai vị kỳ lão cho”. 
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Khi hai ông đứng xa nhau, Ðaniel gọi ông thứ nhất đến và nói: 

“Hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, giờ đây lại tái 

phạm. Ông đã xét xử bất công, đã lên án kẻ vô tội và tha cho người 

có tội, mặc dầu có lời Chúa phán: “Ngươi chớ giết kẻ vô tội và 

người công chính”. Vậy nếu ông thấy bà Susanna phạm tội, thì hãy 

nói hai người phạm tội dưới cây gì?” Ông ta trả lời: “Dưới cây chò”. 

Ðaniel liền nói: “Ðúng là ông nói dối. Ðây sứ thần Chúa được lệnh 

phân thây ông”. Ðaniel cho ông ta lui ra, và bảo dẫn ông kia đến. 

Ðaniel nói với ông này rằng: “Hỡi dòng giống Canaan, chứ không 

phải dòng giống Giuđa, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm 

cho tâm hồn ông ra đồi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu 

nữ Israel, các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ 

Giuđa không chiều theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói 

cho tôi biết ông đã bắt được hai người phạm tội dưới cây gì?” Ông 

ta trả lời: “Dưới cây sồi”. Ðaniel liền nói: “Cả ông nữa, ông hoàn 

toàn nói dối, cho nên thiên thần Chúa, tay cầm gươm, chờ đợi phân 

thây tiêu diệt ông”. 

Bấy giờ tất cả dân chúng hô lớn tiếng và chúc tụng Chúa đã cứu 

thoát những kẻ trông cậy vào Chúa. Ðoạn họ nghiêm trị hai vị kỳ 

lão mà Ðaniel đã minh chứng rằng hai ông đã vu khống; họ đã xử 

với hai ông như hai ông đã xử độc ác với kẻ khác. Chiếu theo luật 

Môsê, họ lên án xử tử hai ông, và ngày hôm đó máu người vô tội 

khỏi đổ oan. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð.  Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con (c. 5ab). 

1) Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð.  Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con (c. 5ab). 

2) Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, 

đó là điều an ủi lòng con. 

Ð.  Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con (c. 5ab). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương. Ðầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð.  Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con (c. 5ab). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð.  Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con (c. 5ab). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm        2 Cr 6, 2b 

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. 
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Phúc Âm            Ga 8, 1-11 

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại 

vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi 

xuống và bắt đầu giảng dạy.  

Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt 

quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi 

người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả 

tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải 

bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy 

Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt 

đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên 

và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước 

đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút 

lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn 

lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó.  

Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu 

phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” 

Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng 

thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

 (Trong năm C, khi bài Tin Mừng trên đã được đọc ở Chúa Nhật, thì 

hôm nay đọc bài Tin Mừng dưới đây:) 
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Phúc Âm          Ga 8, 12-20 

“Ta là sự sáng thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là 

sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có 

ánh sáng ban sự sống”. 

Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên 

chứng của ông không xác thực”. 

Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng 

của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn 

các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi 

đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. 

Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi 

vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Ðấng đã sai 

Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì 

xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Ðấng đã sai Ta, là Chúa Cha, 

cũng làm chứng cho Ta nữa”. 

Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông 

không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì 

cũng sẽ biết Cha Ta”. Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho 

Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt 

Người, vì chưa đến giờ Người. 

Ðó là lời Chúa. 

 Ca hiệp lễ        

Khi đọc bài Phúc Âm về người thiếu phụ ngoại tình thì đọc: 

Hỡi thiếu phụ, không ai kết án chị ư? Thưa Thầy, không có ai. 

Ta cũng thế, Ta không kết tội chị: từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Phúc Âm khác thì đọc: 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                              Tv 26, 14   

Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn 

và chờ đợi Chúa. 

Bài Ðọc 1             Ds 21, 4-9 

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo 

con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Eđom. Dân chúng đi 

đường xa mệt nhọc, nên nản chí, kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại 

sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong 

hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán 

thức ăn nhàm chán này”. 

Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người, họ chạy 

đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi 

nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu 

nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”. Môsê cầu nguyện cho 

dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đúc một con rắn 

đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn 

đồng, thì được sống”. Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm 

dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 101, 2-3. 16-18. 19-21 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con 

kêu lên tới Chúa (c. 2). 

1) Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con 

kêu lên tới Chúa. Xin Chúa đừng ẩn giấu thánh nhan, trong ngày 

con phải phiền muộn. Xin Chúa lắng tai nghe con, khi con cầu 

nguyện, Chúa mau nhậm lời. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con 

kêu lên tới Chúa (c. 2). 

2) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi 

vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập 

Sion, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn; Ngài sẽ đoái nghe 

lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con 

kêu lên tới Chúa (c. 2). 

3) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc 

được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã 

đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã ngó xuống trần thế, để nghe tiếng 

than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con 

kêu lên tới Chúa (c. 2). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm       Tv 94, 8ab 

Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng 

Chúa phán. 
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Phúc Âm          Ga 8, 21-30 

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao,  

các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra 

đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta 

đi các ông không thể tới được”. 

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao 

mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?” 

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi 

trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về 

thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu 

các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. 

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên 

thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán 

xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta 

nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. 

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa 

Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ 

nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính 

là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài 

không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng 

Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Ga 12, 32 

Chúa phán: “Khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo 

mọi người lên cùng Ta”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                        Tv 17, 48-49   

Chúa là Đấng giải thoát con khỏi cơn giận của quân thù. Lạy 

Chúa, Chúa nâng con lên cao vượt bọn người chống đối, và cứu con 

khỏi con người gian ác. 

Bài Ðọc 1         Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 

“Người đã sai thiên thần của Người  

đến giải thoát các tôi tớ Người”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi 

Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ 

các thần của ta và lạy tượng vàng ta đã dựng không? Vậy nếu các 

ngươi đã sẵn sàng, thì lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng 

còi, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp mình thờ lạy 

tượng ta đúc. Nhưng nếu các ngươi không chịu sấp mình thờ lạy, 

lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy bừng. Và coi Chúa nào 

sẽ cứu thoát các ngươi khỏi tay ta”. Sidrach, Misach và Abđênagô 

trả lời với vua Nabucôđônôsor rằng: “Tâu lạy vua, chúng tôi không 

cần trả lời cùng vua về việc này, vì đây Thiên Chúa chúng tôi thờ có 

thể cứu thoát chúng tôi khỏi lò lửa cháy bừng, và khỏi tay đức vua; 

nhược bằng Thiên Chúa chúng tôi không muốn thì, tâu lạy vua, vua 

nên biết rằng chúng tôi không thờ các thần của vua và không lạy 

tượng vàng của vua dựng lên”. 

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor thịnh nộ, mặt biến sắc, nhìn thẳng 

vào Sidrach, Misach và Abđênagô, ông ra lệnh đốt lò nóng hơn 

thường gấp bảy lần, và truyền lệnh các tráng sĩ trong cơ binh trói 

chân Sidrach, Misach và Abđênagô, và ném vào lò lửa cháy bừng. 

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor bỡ ngỡ, vội vã đứng lên và nói với 

các triều thần rằng: “Chớ thì ta không ném ba người bị trói vào lò 

lửa sao?” Các ông trả lời với vua rằng: “Tâu lạy vua, thật có”. Vua 

nói: “Ðây ta thấy có bốn người không bị trói đi lại giữa lò lửa mà  
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không hề hấn gì; dáng điệu người thứ tư giống như Con Thiên 

Chúa”. Vua Nabucôđônôsor nói tiếp: “Chúc tụng Chúa của Sidrach, 

Misach và Abđênagô, Ðấng đã sai thiên thần của Người đến giải 

thoát các tôi tớ tin cậy Người, không chịu vâng phục mệnh lệnh của 

nhà vua và thà hy sinh thân xác, chớ không phục luỵ thờ lạy Chúa 

nào khác ngoài Thiên Chúa của họ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc 

tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh 

danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn 

đời. 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng 

ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

3) Chúc tụng Chúa ngự lên ngai vương quyền Chúa, đáng ca 

ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các 

Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh 

muôn đời. 

Ð.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm     Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không 

chết đời đời”. 
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Phúc Âm          Ga 8, 31-42 

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi,  

thì các ngươi thực sự được tự do”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi 

Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là 

môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các 

ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và 

chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được 

tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các 

ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở 

mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.  

Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được 

tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các 

ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các 

ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, 

các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp 

lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực 

các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của 

Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho 

các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham 

đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại 

nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ 

có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là 

Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà 

đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Cl 1, 13-14 

Thiên Chúa đã đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, 

trong Người, chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu người, và được ơn 

tha tội. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                                Dt 9, 15   

Chúa Ki-tô là trung gian của Tân Ước, để nhờ sự chết của 

Người mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời 

đã hứa cho họ. 

Bài Ðọc 1             St 17, 3-9 

“Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán 

cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm 

tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không còn gọi ngươi là Abram 

nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, vì Ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân 

tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc. Ta sẽ đặt ngươi làm tổ 

phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết 

lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cùng con cháu ngươi từ 

thế hệ này qua thế hệ khác, để Ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và 

của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà 

ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan 

và Ta sẽ là Chúa của chúng”. 

Chúa lại phán cùng Abraham rằng: “Phần ngươi và dòng dõi 

ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

1) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm 

thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã 

làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. 

Ð.  Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

2) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð.  Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

3) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài 

đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, 

lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. 

Ð.  Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm          Am 5, 14 

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các 

ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi. 
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Phúc Âm          Ga 8, 51-59 

“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan 

 vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả 

thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không 

phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông 

bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại 

nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại 

lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri 

cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” 

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh 

quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người 

là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà 

các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta 

không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta 

biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân 

hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui 

mừng”. 

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã 

trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả 

thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có 

rồi”. 

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra 

khỏi đền thờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Rm 5, 32 

Thiên Chúa đã không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó 

thác Con vì tất cả chúng ta: Người ban cho chúng ta mọi sự cùng 

với Con của Người. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                    Tv 30, 10.16.18   

Lạy chúa, xin thương xót con, vì con đang gặp nạn; xin cứu gỡ 

con khỏi tay quân thù và những người bách hại con. Lạy Chúa, xin 

đừng để con hổ ngươi vì đã kêu cầu Chúa. 

Bài Ðọc 1                Gr 20, 10-13 

“Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này 

gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố 

cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó 

bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở 

cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi 

sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ 

nhục muôn đời, không bao giờ quên được. 

Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công 

chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa 

trả thù chúng cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. 

Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát 

mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7 

Ð.  Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi (x.c. 7). 

1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là 

Tảng Ðá, chiến luỹ, cứu tinh. 

Ð.  Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi (x.c. 7). 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, 

là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng 

ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân 

thù. 

Ð.  Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi (x.c. 7). 

3) Sóng tử thần đã bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm 

con kinh hãi. Thừng chão địa ngục đã quấn lấy con, lưới tử thần đã 

chụp bắt con rồi. 

Ð.  Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi (x.c. 7). 

4) Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh đài, Ngài nghe rõ tiếng, và tiếng tôi 

kêu thấu đến tai Ngài. 

Ð.  Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin 

Thiên Chúa của tôi (x.c. 7). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ed 33, 11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn sám hối và được sống”. 
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Phúc Âm                Ga 10, 31-42 

“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên 

tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi 

Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” 

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải 

vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà 

lại tự cho mình là Thiên Chúa”. 

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không 

có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật 

gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể 

huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha 

thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì 

Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của 

Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc 

đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc 

đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong 

Cha”. 

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. 

Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm 

phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: 

“Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói 

về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   1 Pr 2, 24 

Chúa Giê-su đã gánh vác tội lỗi chúng ta  nơi thân xác Người 

trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, ta sống cho sự công 

chính, và nhờ vết thương của Người, chúng ta được chữa lành. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                           Tv 21, 10,7   

Lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, xin kíp ra tay nâng đỡ con, vì 

con là sâu bọ, chứ không phải là người, là đồ ô nhục giữa chúng 

nhân, và bị dân khinh bỉ. 

Bài Ðọc 1                Ed 37, 21-28 

“Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel 

ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ 

chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên 

dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng, ở trên núi Israel; chỉ có 

một vua cai trị chúng; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, cũng 

chẳng còn chia làm hai nước nữa. 

Chúng sẽ không còn dơ nhớp vì thần tượng, vì các điều ghê 

tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi 

tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng; chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên 

Chúa của chúng. Ðavit tôi tớ Ta sẽ là vua của chúng, chúng sẽ chỉ 

có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn 

của Ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho Giacóp tôi tớ 

Ta, và là đất tổ phụ chúng đã cư ngụ; chúng và con cái cùng cháu 

chắt của chúng sẽ cư ngụ ở đó đến muôn đời. Và Ðavit, tôi tớ Ta, sẽ 

là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ ký kết với chúng một giao 

ước hoà bình: Ðó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ 

gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều và sẽ thiết lập nơi 

thánh Ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà Tạm Ta sẽ ở giữa 

chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Các dân tộc 

sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðấng thánh hoá Israel, khi đã lập nơi thánh 

Ta ở giữa chúng đến muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Gr 31, 10. 11-12ab. 13 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa 

trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: “Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy 

tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình”. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh 

mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, 

chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh 

niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của 

chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ed 33, 11 

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn 

nó ăn năn sám hối và được sống”. 
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Phúc Âm                Ga 11, 45-56 

“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến 

việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong 

nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu 

đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: 

“Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu 

chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và 

quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”.  

Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với 

họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một 

người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không 

phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, 

ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và 

không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên 

Chúa đang tản mát về một mối. 

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa 

Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi 

về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với 

các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có 

nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. 

Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: 

“Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế 

và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo 

để họ bắt Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Ga 11, 52 

Chúa Ki-tô đã phó mình, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản 

mác về một mối. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A 

KIỆU LÁ 

Bài Phúc Âm         Mt 21, 1-11 

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp 

núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con 

hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó 

với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu 

có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài 

sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri 

đã phán: 

“Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái 

đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở 

đồ”. 

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn 

đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa 

ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì 

chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau 

tung hô rằng: “Hoan hô con vua Ðavit! Chúc tụng Ðấng nhân danh 

Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!” 

Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và 

nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng trả lời rằng: “Người ấy 

là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ                            

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, khi chưa đến thánh Giêrusalem, 

các trẻ em ra đón Người , tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng 

tung hô rằng: “Hoan hô trên các tầng trời: chúc tụng Chúa là Đấng 

đầy lòng từ bi mà đến”. 

Bài Ðọc 1              Is 50, 4-7 

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,  

nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. 

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết 

dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, 

Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã 

mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã 

đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không 

che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ 

nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ 

mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: 

“Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu 

Ngài yêu thương”. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

2) Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc 

lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được 

mọi đốt xương con. 
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Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con 

chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, 

lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay 

nâng đỡ. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công 

hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin 

hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng 

Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!” 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

Bài Ðọc 2             Pl 2, 6-11 

“Người đã tự hạ mình; 

 vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ 

phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người 

huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống 

như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người 

đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì 

thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh 

hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên 

trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng 

lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha 

được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Pl 2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 
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Bài Thương Khó (Bài dài)            Mt 26, 14 - 27, 66  

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử.  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Matthêu. 

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô, đi gặp 

các thượng tế và nói với họ: 

S. “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” 

C. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp 

thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, 

các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: 

J. “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở 

đâu?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: 

Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ 

tại nhà ông”. 

C. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn Lễ 

Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. 

Và khi các ông đang ăn, Người nói: 

J. “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ 

nộp Thầy”. 

C. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: 

S. “Thưa Thầy, có phải con không?” 

C. Người trả lời rằng: 
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J. “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp 

Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng 

khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra thì 

hơn!” 

C. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: 

S. “Thưa Thầy, có phải con chăng?” 

C. Chúa đáp: 

J. “Ðúng như con nói”. 

C. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 

đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: 

J. “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta”. 

C. Ðoạn Người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà 

phán: 

J. “Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là Máu Ta, Máu 

Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: 

Từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày 

Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy”. 

C. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ôliu. Bấy giờ 

Chúa Giêsu bảo các ông: 

J. “Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong chính đêm nay, vì 

có lời chép rằng: “Ta sẽ đánh chủ chăn, và các chiên trong đoàn sẽ 

tan tác”. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước 

các con”. 

C. Phêrô liền thưa: 

S. “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không bao 

giờ vấp phạm”. 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ 

chối Thầy ba lần”. 
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C. Phêrô lại thưa: 

S. “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy”. 

C. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. 

Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là 

Ghếtsêmani, và Người bảo các môn đệ: 

J. “Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện”. 

C. Ðoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng 

đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, Người bảo 

các ông: 

J. “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở 

lại đây và thức với Thầy”. 

C. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và 

nói: 

J. “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng 

đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn”. 

C. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, 

liền nói với Phêrô: 

J. “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ 

ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh 

thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. 

C. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: 

J. “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải 

uống, thì xin theo ý Cha”. 

C. Ðoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông 

nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn 

lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và 

bảo: 
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J. “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi! Này sắp đến giờ 

Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy chỗi 

dậy. Chúng ta hãy đi: này kẻ nộp Thầy đã tới gần”. 

C. Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một trong nhóm mười 

hai, và cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các 

thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ 

ám hiệu này: 

S. “Hễ tôi hôn người nào, thì đó chính là Người, các ông hãy 

bắt lấy”. 

C. Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: 

S. “Chào Thầy”. 

C. Và nó hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo: 

J. “Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?” 

C. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, 

một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay rút gươm và 

chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo: 

J. “Con hãy xỏ ngay gươm vào bao: vì tất cả những kẻ dùng 

gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng Thầy không thể xin Cha 

Thầy và Ngài sẽ tức khắc gởi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần 

sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự 

thế phải như vậy?” 

C. Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: 

J. “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên 

cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ, giữa các ngươi, mà các 

ngươi không bắt Ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời 

các tiên tri đã chép”. 

C. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết. 

Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế 

Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo Người  
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xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng 

bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả 

công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người. 

Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra 

mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: 

S. “Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây 

cất lại trong ba ngày”. 

C. Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói: 

S. “Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo 

ông ư?” 

C. Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo 

Người: 

S. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy 

nói cho chúng ta biết: Ông có phải là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa 

không?” 

C. Chúa Giêsu trả lời: 

J. “Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây 

các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng, và 

sẽ đến trên đám mây”. 

C. Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói: 

S. “Nó đã nói lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng 

nữa? Ðây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?” 

C. Họ đáp lại: 

S. “Nó đáng chết!” 

C. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có 

kẻ tát vả Người mà nói rằng: 

S. “Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?” 

C. Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói: 

S. “Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu người xứ Galilêa”. 
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C. Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng: 

S. “Tôi không hiểu chị muốn nói gì?” 

C. Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền 

nói với những người ở đó: 

S. “Ông này cũng theo Giêsu người Nadarét”. 

C. Ông thề mà chối rằng: 

S. “Tôi không biết người ấy”. 

C. Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô 

rằng: 

S. “Ðúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của 

ngươi tiết lộ tông tích ngươi”. 

C. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng: ông không hề biết người ấy. 

Tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: “Trước khi gà 

gáy, con sẽ chối Ta ba lần”, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. 

Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày 

mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn 

Phongxiô Philatô. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết 

án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và 

kỳ lão mà nói rằng: 

S. “Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính”. 

C. Nhưng họ trả lời: 

S. “Can chi đến chúng tôi! Mặc kệ anh!” 

C. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi 

thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: 

S. “Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu”. 

C. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người 

thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng 

ấy cho đến ngày nay được gọi là Haselđama, nghĩa là ruộng máu. 

Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói: “Chúng đã lấy ba  
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mươi đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán Ðấng cao 

trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời 

Chúa đã truyền cho tôi”. 

Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người 

rằng: 

S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Ông nói đúng!” 

C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người 

không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người: 

S. “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?” 

C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan 

tổng trấn hết sức ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích 

cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi 

tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó 

rằng: 

S. “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà 

người ta vẫn gọi là Kitô?” 

C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy 

trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: 

S. “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì 

hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì 

người ấy”. 

C. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba 

và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: 

S. “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?” 

C. Họ thưa: 

S. “Baraba!” 
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C. Philatô hỏi: 

S. “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?” 

C. Họ đồng thanh đáp: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Quan lại hỏi: 

S. “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” 

C. Chúng càng la to: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông 

lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: 

S. “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các 

ngươi”. 

C. Toàn dân đáp: 

S. “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng 

tôi”. 

C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu 

thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. 

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công 

đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người 

ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt 

trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối 

trước mặt Người mà nhạo báng rằng: 

S. “Tâu vua dân Do-thái!” 

C. Ðoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu 

Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y 

phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc 

đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác 

đỡ thánh giá cho Người. 
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Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho 

Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng 

không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút 

thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng 

đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi 

họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như 

sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, 

họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. 

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: 

S. “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, 

hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập 

giá đi!” 

C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người 

rằng: 

S. “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! 

Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi 

để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương 

nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên Chúa!” 

C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người 

cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp 

cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng: 

J. “Eli, Eli, lema sabachtani!” 

C. Nghĩa là: 

J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!” 

C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: 

S. “Nó gọi tiên tri Elia”. 

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt 

biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người 

uống. Nhưng có kẻ lại bảo: 
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S. “Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?” 

C. Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất 

chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị 

thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi 

mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan 

và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động 

và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: 

S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa”. 

C. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là những người 

đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó có Maria 

Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con 

của Giêbêđê. 

Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, 

cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu, ông đi gặp Philatô và xin xác 

Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông. Vậy ông 

Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong mồ mà ông đã 

cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra 

về. Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. 

Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và 

biệt phái đến dinh Philatô trình rằng: 

S. “Thưa ngài, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có 

nói: “Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại”. Vậy xin ngài truyền lệnh cho 

canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn 

với dân chúng rằng: Người đã từ cõi chết sống lại! Và như thế, sự 

gian dối này lại còn tai hại hơn trước”. 

C. Philatô trả lời: 

S. Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý. 
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C. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh 

giữ mồ. 

Đó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này             Mt 27, 11-54 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử.  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Phi-la-tô, và quan hỏi 

Người rằng: 

S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Ông nói đúng!” 

C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người 

không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người: 

S. “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?” 

C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan 

tổng trấn hết sức ngạc nhiên. 

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích 

cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi 

tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó 

rằng: 

S. “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà 

người ta vẫn gọi là Kitô?” 

C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy 

trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: 
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S. “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì 

hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì 

người ấy”. 

C. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba 

và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: 

S. “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?” 

C. Họ thưa: 

S. “Baraba!” 

C. Quan lại lên tiếng hỏi họ: 

S. “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?” 

C. Họ đồng thanh đáp: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Quan lại hỏi: 

S. “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” 

C. Chúng càng la to: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông 

lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: 

S. “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các 

ngươi”. 

C. Toàn dân đáp: 

S. “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng 

tôi”. 

C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu 

thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. 

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công 

đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người 

ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt  
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trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối 

trước mặt Người mà nhạo báng rằng: 

S. “Tâu vua dân Do-thái!” 

C. Ðoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu 

Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y 

phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc 

đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác 

đỡ thánh giá cho Người. 

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho 

Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng 

không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút 

thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng 

đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi 

họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như 

sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, 

họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. 

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: 

S. “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, 

hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập 

giá đi!” 

C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người 

rằng: 

S. “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! 

Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi 

để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương 

nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên Chúa!” 

C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người 

cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp 

cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng: 
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J. “Eli, Eli, lema sabachtani!” 

C. Nghĩa là: 

J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!” 

C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: 

S. “Nó gọi tiên tri Elia”. 

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt 

biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người 

uống. Nhưng có kẻ lại bảo: 

S. “Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?” 

C. Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất 

chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị 

thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi 

mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan 

và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động 

và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: 

S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, nếu chén này không thể qua được, mà Con phải uống, 

thì xin theo ý Cha. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B 

KIỆU LÁ 

Bài Phúc Âm         Mt 11, 1-10 

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi 

Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con 

hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột 

sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và 

nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', thì hãy nói rằng: 'Chúa 

cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'“.  

Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư 

đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi 

hai môn đệ rằng: “Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy?” Hai 

môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem 

đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa 

và Ngài lên cỡi.  

Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải 

lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc 

tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Ðavit tổ phụ 

chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài này              Ga 12, 12-16 

Hoan hô, chúc tụng vua Israel,  

Ðấng nhân danh Chúa mà đến! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có đám đông dân chúng đến dự lễ, vừa nghe biết Chúa 

Giêsu đến Giêrusalem, họ liền cầm cành lá đi đón Người và tung hô 

rằng: “Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Ðấng nhân danh Chúa mà 

đến!” Chúa Giêsu gặp một lừa con, liền cỡi lên, như có lời chép 

rằng: “Hỡi con gái Sion, đừng sợ chi, này vua ngươi cỡi lừa con 

đến”. Thoạt đầu, các môn đệ Người không hiểu các lời này, nhưng 

khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại những lời đó đã 

chép về Người và người ta đã làm những điều ấy cho Người. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ                            

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, khi chưa đến thánh Giêrusalem, 

các trẻ em ra đón Người , tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng 

tung hô rằng: “Hoan hô trên các tầng trời: chúc tụng Chúa là Đấng 

đầy lòng từ bi mà đến”. 

Bài Ðọc 1              Is 50, 4-7 

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,  

nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. 

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết 

dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, 

Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã 

mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui.  
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Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi 

đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những 

người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; 

nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: 

“Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu 

Ngài yêu thương”. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

2) Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc 

lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được 

mọi đốt xương con. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con 

chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, 

lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay 

nâng đỡ. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công 

hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin 

hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng 

Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!” 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 
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Bài Ðọc 2             Pl 2, 6-11 

“Người đã tự hạ mình; 

 vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, đã không 

nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, 

Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên 

giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. 

Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập 

giá.  

Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một 

danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài 

trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi 

miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa 

Cha được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Pl 2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 
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Bài Thương Khó (Bài dài)     Mc 14, 1 - 15. 47  

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử;  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Marcô. 

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, 

các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau 

rằng: 

S. “Ðừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân”. 

C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật 

phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu 

thơm rất quý giá. Ðập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có 

mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như 

vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho 

kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: 

J. “Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa 

làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ 

nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, 

nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà 

đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật 

các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì 

người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà”. 

C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm 

các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ 

mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người. 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết 

chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: 
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S. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại 

đâu?” 

C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: 

J. “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò 

nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con 

hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ 

ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các 

con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn 

cho chúng ta ở đó”. 

C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã 

bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. 

Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người 

đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: 

J. “Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ 

nộp Ta”. 

C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: 

S. “Thưa Thầy, có phải con không?” 

C. Người đáp: 

J. “Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. 

Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ 

nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn”. 

C. Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: 

J. “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. 

C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi 

người đều uống. Và Người bảo các ông: 

J. “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta 

bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến 

ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. 
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C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa 

Giêsu bảo các ông: 

J. “Ðêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép 

rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi 

Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con”. 

C. Phêrô thưa Người: 

S. “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không”. 

C. Chúa Giêsu bảo ông: 

J. “Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy 

hai lần, con đã chối Thầy ba lần”. 

C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: 

S. “Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối 

Thầy”. 

C. Và tất cả đều nói như vậy. 

Ði đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: 

J. “Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện”. 

C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và 

Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: 

J. “Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và 

tỉnh thức”. 

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu 

có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: 

J. “Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén 

này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha”. 

C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: 

J. “Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ 

sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh 

thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối”. 
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C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi 

trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và 

các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở 

lại và bảo: 

J. “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ 

đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! 

hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi”. 

C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm 

Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy 

gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản 

bội đã ra hiệu cho chúng rằng: 

S. “Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy 

và điệu đi cho cẩn thận”. 

C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: 

S. “Chào Thầy”. 

C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một 

người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ 

thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: 

J. “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên 

cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà 

sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh”. 

C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên 

theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng 

anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần. 

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và 

kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong 

dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy 

thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để 

giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người,  
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nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng 

lên làm chứng gian cho Người rằng: 

S. “Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay 

loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác 

không bởi tay loài người làm ra”. 

C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy 

thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: 

S. “Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo 

ông”. 

C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy 

thượng tế lại hỏi: 

S. “Ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng 

chăng?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên 

hữu Ðấng toàn năng và ngự đến trên đám mây”. 

C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: 

S. “Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe 

lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?” 

C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ 

vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: 

S. “Hãy đoán xem!” 

C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người. 

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của 

thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói: 

S. “Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét”. 

C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: 

S. “Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì”. 
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C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. 

Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung 

quanh rằng: 

S. “Ông này thuộc bọn đó”. 

C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói 

với Phêrô rằng: 

S. “Ðúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa”. 

C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: 

S. “Tôi không biết người mà các ông nói đó”. 

C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu 

đã bảo ông: “Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần”. Và 

ông liền than khóc. 

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và 

toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho 

Philatô. Philatô hỏi Người: 

S. “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Ông nói đúng!” 

C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi 

Người rằng: 

S. “Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao 

nhiêu điều!” 

C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc 

nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một 

người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam 

cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc 

khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen 

làm. Vậy Philatô hỏi: 
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S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân 

Do-thái không?” 

C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế 

nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. 

Philatô bảo dân chúng rằng: 

S. “Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?” 

C. Nhưng chúng lại kêu lên: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Philatô đáp lại: 

S. “Người này đã làm gì nên tội?” 

C. Song chúng càng la to hơn: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao 

Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân 

lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng 

mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu 

Người. Ðoạn chào Người rằng: 

S. “Tâu Vua dân Do-thái”. 

C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người 

và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo 

choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi 

đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là 

Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở 

ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng 

điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho 

Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng 

đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng 

cách bắt thăm xem ai được phần nào. 
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Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và 

có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng 

đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một 

đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: 

Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường 

sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: 

S. “Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: 

hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!” 

C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói 

với nhau: 

S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây 

giờ Ðấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta 

thấy mà tin nào!” 

C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục 

Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể 

lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: 

J. “Eloi, Eloi, lema sabachtani!” 

C. Nghĩa là: 

J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!” 

C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: 

S. “Kìa, nó gọi Elia!” 

C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và 

cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: 

S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?” 

C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ 

quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như 

thế, liền nói rằng: 
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S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!” 

C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có 

bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà 

Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ 

Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người. 

Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày 

Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong 

công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn 

đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói 

Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chế 

thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người 

cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống 

khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và 

lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria 

mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng. 

Hoặc đọc bài vắn này              Mc 15, 1-39 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử;  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ 

và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho 

Philatô. Philatô hỏi Người: 

S. “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Ông nói đúng!” 

C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi 

Người rằng: 

S. “Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao 

nhiêu điều!” 
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C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc 

nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một 

người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam 

cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc 

khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen 

làm. Vậy Philatô hỏi: 

S. “Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân 

Do-thái không?” 

C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế 

nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. 

Philatô bảo dân chúng rằng: 

S. “Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?” 

C. Nhưng chúng lại kêu lên: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Philatô đáp lại: 

S. “Người này đã làm gì nên tội?” 

C. Song chúng càng la to hơn: 

S. “Ðóng đinh nó đi!” 

C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao 

Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân 

lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng 

mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu 

Người. Ðoạn chào Người rằng: 

S. “Tâu Vua dân Do-thái”. 

C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người 

và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo 

choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi 

đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là 

Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở  
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ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng 

điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho 

Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng 

đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng 

cách bắt thăm xem ai được phần nào. 

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và 

có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng 

đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một 

đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: 

Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường 

sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: 

S. “Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: 

hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!” 

C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói 

với nhau: 

S. “Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây 

giờ Ðấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta 

thấy mà tin nào!” 

C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục 

Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể 

lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: 

J. “Eloi, Eloi, lema sabachtani!” 

C. Nghĩa là: 

J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!” 

C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: 

S. “Kìa, nó gọi Elia!” 

C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và 

cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: 

S. “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?” 
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C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ 

quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như 

thế, liền nói rằng: 

S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!” 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, nếu chén này không thể qua được, mà Con phải uống, 

thì xin theo ý Cha. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C 

KIỆU LÁ 

Bài Phúc Âm          Lc 19, 28-4 

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi 

Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, 

Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước 

mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai 

cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các 

con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần 

dùng đến nó”.  

Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã 

bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: “Sao các 

ông mở dây lừa con?” Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông 

dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. 

Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi.  

Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân 

hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: 

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh 

quang trên các tầng trời”.  

Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: 

“Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: 

“Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la 

lên”. 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ                            

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, khi chưa đến thánh Giêrusalem, 

các trẻ em ra đón Người , tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng 

tung hô rằng: “Hoan hô trên các tầng trời: chúc tụng Chúa là Đấng 

đầy lòng từ bi mà đến”. 

Bài Ðọc 1              Is 50, 4-7 

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,  

nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. 

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết 

dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, 

Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã 

mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã 

đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không 

che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ 

nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ 

mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: 

“Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu 

Ngài yêu thương”. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

2) Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc 

lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được 

mọi đốt xương con. 
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Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con 

chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, 

lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay 

nâng đỡ. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công 

hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin 

hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng 

Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!” 

Ð.  Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a) 

Bài Ðọc 2             Pl 2, 6-11 

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ 

phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người 

huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống 

như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người 

đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.  

Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một 

danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài 

trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi 

miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa 

Cha được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm           Pl 2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bài Thương Khó (Bài dài)     Lc 22, 14 - 23. 56  

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử;  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Luca. 

Ðến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai tông đồ và bảo 

các ông: 

J. “Thầy đã tha thiết ước ao ăn Lễ Vượt Qua này với các con 

trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn 

lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên 

Chúa”. 

C. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: 

J. “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy 

bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến 

khi nước Thiên Chúa đến!” 

C. Ðoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông 

mà phán: 

J. “Này là Mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc 

này mà nhớ đến Ta”. 

C. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén 

mà phán: 

J. “Chén này là Tân ước trong Máu Ta sẽ đổ ra vì các con. Vả 

lại này tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trên bàn này. Ðành rằng 

Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp 

Người!” 
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C. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là 

kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem 

ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng Người bảo: 

J. “Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có 

quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con, 

thì không như thế, vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như 

người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu, hãy trở thành như người hầu bàn. Vì 

người ngồi ăn và kẻ hầu hạ, ai trọng hơn, nào chẳng phải là người 

ngồi ăn ư? Thế mà Thầy, Thầy ở giữa các con như người hầu hạ. 

Còn các con, các con đã kiên trì với Thầy trong các cơn gian nan 

của Thầy, và Thầy xếp đặt nước trời cho các con như Cha Thầy đã 

xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước 

Thầy, và được ngồi trên toà xét xử mười hai chi tộc Israel!” 

C. Rồi Chúa nói: 

J. “Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng 

gạo, nhưng Ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, 

khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin”. 

C. Ông thưa Người: 

S. “Lạy Thầy, con sẵn sàng theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu 

chết”. 

C. Nhưng Người đáp: 

J. “Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay khi gà chưa gáy, 

con đã chối rằng không biết Thầy”. 

C. Và Người bảo các ông: 

J. “Khi Thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, 

không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?” 

C. Các ông thưa: 

S. “Không thiếu gì cả”. 

C. Vậy Người nói: 
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J. “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hãy cầm lấy, ai có bị, cũng hãy 

làm như vậy, và ai không có gươm, thì hãy bán áo choàng mình mà 

mua lấy gươm. Vì Thầy bảo các con hay: còn điều này chép về 

Thầy cũng cần phải được ứng nghiệm: “Người đã bị liệt vào số 

những kẻ gian ác”. Vì mọi điều đã chép về Thầy phải được hoàn 

tất”. 

C. Các ông thưa Người: 

S. “Thưa Thầy, này có hai thanh gươm đây”. 

C. Và Người bảo: 

J. “Ðủ rồi”. 

C. Ðoạn Người ra đi lên núi cây ôliu như thường lệ. Các môn 

đệ cũng đi theo Người. Ðến nơi, Người bảo các ông: 

J. “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”. 

C. Rồi Người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và 

quỳ gối cầu nguyện rằng: 

J. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. 

Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”. 

C. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi Người. Và lâm 

cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi Người chảy 

ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người 

đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì 

buồn sầu. Người liền bảo: 

J. “Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện, kẻo sa chước cám 

dỗ”. 

C. Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông, và một người 

trong nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để 

hôn Người. Chúa Giêsu bảo hắn: 

J. “Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp Con Người ư?” 
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C. Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người 

liền hỏi: 

S. “Thưa Thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém 

không?” 

C. Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế 

đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo: 

J. “Thôi, đủ rồi”. 

C. Và Người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. 

Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt Người gồm các thượng tế, 

trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng: 

J. “Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên 

cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các 

ngươi không bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền 

lực tối tăm”. 

C. Chúng liền bắt Người và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn 

Phêrô đi theo xa xa. 

Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh, Phêrô cũng ngồi 

lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa, thì nhìn kỹ 

ông và bảo: 

S. “Cả ông này cũng theo hắn”. 

C. Nhưng ông chối và nói: 

S. “Này chị, tôi đâu quen biết người ấy”. 

C. Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói: 

S. “Chính ông cũng là người trong bọn đó”. 

C. Nhưng Phêrô đáp: 

S. “Này anh, đâu có phải tôi”. 

C. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng: 
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S. “Ðúng ông này cũng theo người ấy: vì ông ta cũng là người 

xứ Galilêa”. 

C. Phêrô đáp: 

S. “Này anh, tôi không biết anh muốn nói gì?” 

C. Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu 

quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo 

ông trước: Khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài 

và khóc lóc thảm thiết. 

Những kẻ canh giữ người, nhạo cười và đánh đập Người. 

Chúng che mặt Người, vả mặt mà hỏi Người rằng: 

S. “Hãy đoán xem ai đánh ngươi đó”. 

C. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ Người. Vừa 

sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại 

và cho điệu Người ra trước công nghị mà nói: 

S. “Nếu ông là Ðấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay”. 

C. Người trả lời: 

J. “Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi, và nếu tôi có hỏi, các 

ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, 

Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng”. 

C. Mọi người đều hỏi lại: 

S. “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?” 

C. Người đáp: 

J. “Các ông nói đúng, Ta là Con Thiên Chúa”. 

C. Bấy giờ họ nói: 

S. “Chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa? Vì chính chúng ta cũng 

nghe y nói”. 

C. Ðoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải Người đến Philatô. 

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: 
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S. “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn 

cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua”. 

C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng: 

S. “Ta không thấy người này có tội gì”. 

C. Nhưng họ cố nài rằng: 

S. “Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ 

Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây”. 

C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải 

đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đã biết Người thuộc 

thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có 

mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu 

thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói 

về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. 

Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp gì hết. 

Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. Còn 

Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn 

khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho 

Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì 

trước kia họ là thù địch với nhau. 

Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân 

chúng lại, rồi bảo họ: 

S. “Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân 

làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không 

thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả 

vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và 

nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa 

phạt, rồi tha đi”. 

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một 

người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: 

S. “Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi”. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

C. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị 

tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân 

chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói: 

S. “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!” 

C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: 

S. “Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý 

do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”. 

C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào 

thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền 

tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị 

cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn 

Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng. 

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, 

ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. 

Ðám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc 

thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: 

J. “Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc 

thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày 

người ta sẽ than rằng: “Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng 

không sinh nở và những vú không nuôi con”. Bấy giờ người ta sẽ 

lên tiếng với núi non rằng: “Hãy đổ xuống đè chúng tôi”, và nói với 

các gò nổng rằng: “Hãy che lấp chúng tôi đi”. Vì nếu cây tươi còn 

bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?” 

C. Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử 

tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập 

giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả 

Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: 

J. “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng 

làm”. 
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C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng 

đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng: 

S. “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật 

là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. 

C. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống 

và nói: 

S. “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. 

C. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và 

Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ 

trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: 

S. “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi 

nữa”. 

C. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: 

S. “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. 

Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với 

việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?” 

C. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: 

S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên 

đàng với Ta”. 

C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt 

đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ 

xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng 

rằng: 

J. “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”. 

C. Nói đoạn, Người trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 
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Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: 

S. “Ông này quả thật là người công chính”. 

C. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng 

kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. 

Ðứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi 

theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một 

công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này 

đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên 

khác, ông quê ở thành Arimathia trong xứ Giuđêa, chính ông cũng 

trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. 

Ðoạn ông hạ xác Người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đã 

đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước 

sang ngày Sabbat. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với 

Người từ xứ Galilêa, cũng theo đến xem mồ và xác Người được 

táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. 

Nhưng trong ngày Sabbat, các bà nghỉ theo đúng luật. 

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài vắn này         Lc 23, 1-49 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử;  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu. 

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Luca. 

Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Người đến Philatô. 

Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: 

S. “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn 

cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua”. 

C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng: 

S. “Ta không thấy người này có tội gì”. 

C. Nhưng họ cố nài rằng: 

S. “Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ 

Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây”. 

C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải 

đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đã biết Người thuộc 

thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có 

mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu 

thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói 

về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. 

Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp gì hết. 

Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. Còn 

Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn 

khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho 

Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì 

trước kia họ là thù địch với nhau. 

Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân 

chúng lại, rồi bảo họ: 
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S. “Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân 

làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không 

thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả 

vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và 

nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa 

phạt, rồi tha đi”. 

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một 

người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: 

S. “Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi”. 

C. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị 

tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân 

chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói: 

S. “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!” 

C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: 

S. “Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý 

do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”. 

C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào 

thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền 

tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị 

cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn 

Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng. 

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, 

ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. 

Ðám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc 

thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: 

J. “Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc 

thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày 

người ta sẽ than rằng: “Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng 

không sinh nở và những vú không nuôi con”. Bấy giờ người ta sẽ 

lên tiếng với núi non rằng: “Hãy đổ xuống đè chúng tôi”, và nói với  
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các gò nổng rằng: “Hãy che lấp chúng tôi đi”. Vì nếu cây tươi còn 

bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?” 

C. Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử 

tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập 

giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả 

Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: 

J. “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng 

làm”. 

C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng 

đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng: 

S. “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật 

là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. 

C. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống 

và nói: 

S. “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. 

C. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và 

Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do-thái”. Một trong hai kẻ 

trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: 

S. “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi 

nữa”. 

C. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: 

S. “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. 

Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với 

việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?” 

C. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: 

S. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên 

đàng với Ta”. 
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C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt 

đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ 

xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng 

rằng: 

J. “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”. 

C. Nói đoạn, Người trút hơi thở. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 

Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: 

S. “Ông này quả thật là người công chính”. 

C. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng 

kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. 

Ðứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi 

theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, nếu chén này không thể qua được, mà Con phải uống, 

thì xin theo ý Cha. 
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THỨ HAI TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ          Tv 34, 1-2; Tv 139, 8       

Lạy Chúa, xin tranh đấu chống lại người tranh đấu với con, xin 

hãy xáp chiến những người đang xáp chiến với con. Lạy Chúa là 

sức mạnh ơn cứu độ con, xin Chúa hãy cầm lấy khiên với thuẫn, và 

đứng lên để chống đỡ cho con. 

Bài Ðọc 1              Is 42, 1-7 

“Người sẽ không lớn tiếng; 

 không ai nghe tiếng người ở công trường”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài 

lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư 

dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe 

tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, 

không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý. 

Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công 

lý trên mặt đất, vì các đảo mong đợi lề luật người. 

Chúa là Thiên Chúa đã phán như thế, Người là Ðấng đã tác tạo 

và mở rộng các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của 

nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức sống cho 

những kẻ trên đó. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm 

lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và 

nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra 

khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người 

ngồi trong tối tăm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 26, 1. 2. 3. 13-14 

Ð.  Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

2) Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ 

xiêu té và ngã gục. 

Ð.  Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

3) Nếu thiên hạ đồn binh hạ trại để hại tôi, lòng tôi sẽ không 

kinh hãi; nếu thiên hạ gây chiến với tôi, tôi vẫn tự tin. 

Ð.  Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

4) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð.  Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm 

Kính chào Vua chúng con: Chỉ có nhà Vua là người thương hại 

đến những lỗi lầm của chúng con. 
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Phúc Âm          Ga 12, 1-11 

“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi 

Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa 

cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong 

những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu 

thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc 

mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa 

Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm 

đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không 

phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, 

lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. 

Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày 

táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các 

ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”. 

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn 

đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết 

được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn 

cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo 

Chúa Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Tv 101, 3 

Xin Chúa đừng ngoảnh mặt xa con trong ngày con phải phiền 

muộn, xin lắng tai nghe con; và trong ngày con kêu cầu chúa, xin 

Chúa nhậm lời con. 
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THỨ BA TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ                              Tv 26, 12   

Lạy Chúa, xin đừng trao nạp con cho ác tâm quân thù, vì nó 

những nhân chứng gian dối nổi dậy chống con, và có những kẻ mưu 

dùng bạo lực. 

Bài Ðọc 1              Is 49, 1-6 

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc,  

để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. 

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, 

hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ 

đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi 

nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay 

Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong 

ống đựng tên.  

Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì 

Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất 

công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; 

và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: 

“Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong 

lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung 

quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là 

sức mạnh tôi. Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ 

Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm 

cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta 

ban cho đến tận bờ cõi trái đất”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17 

Ð.  Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi 

hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát 

con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Ð.  Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15). 

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững 

bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Ðầu, là chiến luỹ của con.Lạy 

Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Ð.  Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15). 

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, 

Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, 

con đã nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ 

con. 

Ð.  Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15). 

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày 

kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy 

Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể 

những sự lạ của Ngài. 

Ð.  Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm 

Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị 

dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị 

dẫn đi giết. 

Phúc Âm             Ga 13, 21-33. 36-38 

“Một người trong các con sẽ nộp Thầy...  

Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
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Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn 

Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho 

các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ 

nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ 

được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy 

Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. 

Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa 

Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho 

ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, 

con Simon Iscariô.  

Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với 

hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang 

ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như 

vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu 

bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc 

Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng 

bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, 

Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên 

Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển 

nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính 

Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu 

quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và 

như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không 

thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”. 

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa 

Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, 

nhưng sau này con sẽ theo Thầy”. 

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ 

được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con 

liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước 

khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                    Rm 8, 32 

Thiên Chúa đã không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó 

thác Con vì tất cả chúng ta. 

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ                 Pl 2, 10.8.11   

Khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất, và trong hỏa 

ngục phải quỳ gối xuống: vì Chúa đã tự hạ mình, vâng lời cho đến 

chết, và chết trên thập giá, vì thế, Đức Giê-su Ki-tô là chúa, để 

Thiên Chúa Cha được vinh quang. 

Bài Ðọc 1            Is 50, 4-9a 

“Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng,  

nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. 

(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết 

dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, 

Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã 

mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa 

lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che 

mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ 

tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai 

như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần 

tôi, ai còn tranh tụng với tôi được, chúng ta hầu toà. Ai là kẻ thù 

địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám 

kết tội tôi? 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 68, 8-10. 21bcd-22. 31 và 33-34 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là 

lúc biểu lộ tình thương (c. 14c-b). 

1) Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc 

mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những 

người con cùng một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa 

đổ trên mình con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là 

lúc biểu lộ tình thương (c. 14c-b). 

2) Con mong chờ người cảm thương, nhưng không có, mong 

chờ người an ủi, nhưng chẳng thấy đâu. Cơm con ăn, chúng pha mật 

đắng, con khát, thì chúng cho uống dấm chua. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là 

lúc biểu lộ tình thương (c. 14c-b). 

3) Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc 

tụng Ngài với bài tri ân. Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan 

hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe 

những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Ngài bị bắt cầm 

tù. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là 

lúc biểu lộ tình thương (c. 14c-b). 

Câu Xướng Trước Phúc Âm 

Kính lạy Vua chúng con, chỉ có Ngài là Ðấng thương hại đến 

những lỗi lầm của chúng con. 
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Phúc Âm                Mt 26, 14-25 

“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước,  

nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp 

các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp 

Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ 

đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ 

đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho 

Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào 

thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, 

Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ 

làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. 

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các 

ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người 

trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt 

đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: 

“Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp 

Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng 

khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” 

Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải 

con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Mt 20, 23 

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để 

phục vụ và phó mạng sống, làm giá cứu chuộc cho nhiều người. 
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH (BUỔI SÁNG) 

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 

Ca nhập lễ                            

Chúa Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và 

tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được 

vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. 

Bài Ðọc 1            Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 

“Chúa đã xức dầu cho tôi,  

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,  

và cho họ dầu hoan lạc”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; 

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó 

những tâm hồn đau thương; báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, 

phóng thích cho những tù nhân; công bố năm hồng ân của Thiên 

Chúa, và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta; an ủi mọi kẻ ưu 

phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion triều thiên thay tro bụi, 

dầu vui mừng thay tang chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn. 

Còn các ngươi, các ngươi sẽ được gọi là tư tế của Chúa, là thừa 

tác viên của Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ trung thành thưởng công 

cho chúng, sẽ thiết lập với chúng một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi 

chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được 

biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận biết họ là 

dòng dõi được Chúa chúc phúc. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 88, 21-22. 25 và 27 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

1) Ta đã gặp Ðavit, tôi tớ của Ta, Ta đã xức dầu thánh của Ta 

cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng 

cố thân danh Người. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

2) Thành tín và ân sủng của Ta, hằng ở với người, và nhân danh 

Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: 

“Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và là Ðá Tảng cứu độ của con” 

 Ð. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Bài Ðọc 2              Kh 1, 5-8 

“Người đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc  

và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa 

Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh 

các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng 

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

trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. 

Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. 

Amen. 

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt sẽ nhìn thấy 

Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các 

chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. 

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng 

Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu 

cánh”. Ðó là lời Chúa. 
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Câu Xướng Trước Phúc Âm             Is 61, 1 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Người đã sai tôi đem tin mừng 

cho người nghèo khó. 

Phúc Âm           Lc 4, 16-21 

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và 

theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. 

Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri 

Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần 

Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin 

Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, 

loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được 

trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân 

và ngày khen thưởng.  

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi 

người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu 

nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các 

ngươi vừa nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 88, 2 

Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế 

hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành của Chúa. 
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TAM NHẬT VƯỢT QUA 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (THÁNH LỄ CHIỀU) 

KỶ NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA 

Ca nhập lễ              x. Ga 6, 14      

Chúng ta phải được vinh dự nơi thập giá Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, Người là sự cứu thoát, sự sống lại của chúng ta, nhờ 

Người chúng ta được cứu độ và được giải thoát. 

Bài Ðọc 1                 Xh 12, 1-8. 11-14 

“Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất 

Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng 

thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Mùng 

mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi 

nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải 

mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. 

Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có 

bắt dê con cũng phải làm như thế.  

Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc 

chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi 

lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Ðêm ấy sẽ ăn thịt nướng 

với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt 

lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã: vì đó là ngày Vượt Qua 

của Chúa.  

Ðêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong 

xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư 

thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là 

dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và 

các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-

cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải  
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mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này 

để mừng vĩnh viễn muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

Ð.  Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10, 

16). 

1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10, 

16). 

2) Trước mặt Chúa, thật là quý hoá cái chết của những bậc 

thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài 

đã bẽ gãy xiềng xích cho con. 

Ð.  Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10, 

16). 

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu 

cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt 

toàn thể dân Ngài. 

Ð.  Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10, 

16). 
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Bài Ðọc 2             1 Cr 11, 23-26 

“Mỗi khi anh em ăn và uống,  

anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà 

tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, 

Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh 

nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm 

việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Người cầm lấy chén, và phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Ta; 

mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì 

mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc 

Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm         Ga 13, 34 

Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con 

hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. 
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Phúc Âm          Ga 13, 1-15 

“Ngài yêu thương họ đến cùng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình 

phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương 

những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ 

đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con 

Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó 

mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ 

trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, 

rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy 

khăn thắt lưng mà lau.  

Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: 

“Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc 

Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: 

“Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu 

Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với 

Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân 

con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ 

cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không 

phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: 

“Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. 

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã 

trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm 

cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, 

vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn 

rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì 

Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm 

như Thầy đã làm cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                    1 Cr 11, 24-25 

Chúa phán: ‘Này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con, chén này là 

Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc 

này mà nhớ đến Ta”. 
 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA 

Bài Ðọc 1            Is 52, 13-53, 12 

“Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. 

(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả 

tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ 

mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế, 

muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt 

người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình 

chưa hề được nghe. 

Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh 

cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một 

rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng 

còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để 

chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như 

kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị 

khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. 

Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã 

gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ 

phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng 

người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác 

chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và 

bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta  
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lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên 

người tội ác của tất cả chúng ta. 

Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như 

con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén 

lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, 

người đã bị tiêu diệt; ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì 

người đã bị khai trừ khỏi đất người sống; vì tội lỗi dân Ta, Ta đánh 

phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, 

nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người 

đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. 

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. 

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng 

dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi 

khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự 

thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, 

sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, Ta trao phó nhiều dân cho 

người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì 

người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, 

người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm 

nhân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16. 17 và 25 

Ð.  Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con 

muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Con 

phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung 

thành, xin cứu chữa con. 

Ð.  Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46). 
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2) Con trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười 

cho khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con 

ngoài đường, họ tránh xa con. Con bị người ta quên, không để ý tới, 

dường như đã chết, con đã trở nên như cái bình bị vỡ tan. 

Ð.  Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46). 

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là 

Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ 

con khỏi tay quân thù và những người bách hại. 

Ð.  Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46). 

4) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu 

sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường 

mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa. 

Ð.  Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46). 

Bài Ðọc 2               Dt 4, 14-16; 5, 7-9 

“Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi 

hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua 

các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ 

vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải 

chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng 

ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng 

ta, ngoại trừ tội lỗi. 

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ dâng lời 

cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng 

thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, 

Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn 

tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những 

kẻ tùng phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Câu Xướng Trước Phúc Âm           Pl 2, 8-9 

Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. 

Phúc Âm          Ga 18, 1 - 19, 42 

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. 

C: Người đọc Chung, Thánh Sử.  

S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn.  

J: Chúa Giêsu.  

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 

Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó 

có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên 

phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các 

môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các 

thượng tế và biệt phái cấp cho, nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. 

Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho Mình, nên Người tiến ra 

và hỏi chúng: 

J. “Các ngươi tìm ai?” 

C. Chúng thưa lại: 

S. “Giêsu Nadarét”. 

C. Chúa Giêsu bảo:  

J. “Ta đây”. 

C. Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. 

Nhưng khi Người vừa nói “Ta đây”, bọn chúng giật lùi lại và ngã 

xuống đất. Người lại hỏi chúng: 

J. “Các ngươi tìm ai?” 

C. Chúng thưa: 
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S. “Giêsu Nadarét”. 

C. Chúa Giêsu đáp lại:  

J. “Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm 

bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi”. 

C. Như thế là trọn lời đã nói: “Con chẳng để mất người nào 

trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con”. Bấy giờ Simon Phêrô có 

sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt 

tai bên phải. Ðầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô 

rằng: 

J. “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta 

không uống!” 

C. Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do-

thái bắt Chúa Giêsu trói lại, và điệu Người đến nhà ông Anna trước, 

vì ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy. Chính 

Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do-thái: để một 

người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia 

vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng 

với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô đứng lại 

ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi 

ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tì gác cửa liền bảo 

Phêrô: 

S. “Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?” 

C. Ông đáp: 

S. “Tôi không phải đâu”. 

C. Ðám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó 

mà sưởi vì trời lạnh, Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi 

Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của Người. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, Tôi thường giảng 

dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do-thái 

thường tụ họp, Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi  
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Tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe Tôi về những điều Tôi đã 

giảng dạy. Họ đã quá rõ điều Tôi nói”. 

C. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà 

nói: 

S. “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư”. 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Nếu Ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó; mà nếu Ta nói 

phải, thì tại sao anh lại đánh Ta?” 

C. Rồi Anna cho giải Người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế 

Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông: 

S. “Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?” 

C. Ông chối và nói: 

S. “Tôi không phải đâu”. 

C. Một tên thủ hạ của vị thượng tế, có họ với người bị Phêrô 

chém đứt tai, cãi lại rằng: 

S. “Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó 

sao?” 

C. Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy. 

Bấy giờ họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc 

đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để 

có thể ăn Lễ Vượt Qua. Lúc ấy Philatô ra ngoài để gặp họ và nói: 

S. “Các ngươi tố cáo người này về điều gì”. 

C. Họ đáp: 

S. “Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp 

cho quan”. 

C. Philatô bảo họ: 

S. “Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông”. 

C. Nhưng người Do-thái đáp lại: 
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S. “Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả”. 

C. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: Người sẽ 

phải chết cách nào. Bấy giờ Philatô trở vào pháp đình gọi Chúa 

Giêsu đến mà hỏi: 

S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về 

tôi?” 

C. Philatô đáp: 

S. “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các 

thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc 

về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không 

bị nộp cho người Do-thái, nhưng nước tôi không thuộc chốn này”. 

C. Philatô hỏi lại: 

S. “Vậy ông là Vua ư?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 

J. “Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế 

gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì 

nghe tiếng tôi”. 

C. Philatô bảo Người: 

S. “Chân lý là cái gì?” 

C. Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: 

S. “Ta không thấy nơi người này có lý do để khép án. Nhưng 

theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân 

vào dịp Lễ Vượt Qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích Vua 

Do-thái cho các ngươi chăng?” 

C. Họ liền la lên: 
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S. “Không phải tên đó, nhưng là Baraba”. 

C. Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa 

Giêsu đi mà đánh đòn Người. Binh sĩ kết một triều thiên bằng gai 

nhọn đội lên đầu Người và nói: 

S. “Tâu Vua Do-thái!” 

C. Và vả mặt Người. Philatô lại ra ngoài và nói: 

S. “Ðây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các 

ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án”. 

C. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. 

Philatô bảo họ: 

S. “Này là Người”. 

C. Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to: 

S. “Ðóng đinh nó vào thập giá! Ðóng đinh nó vào thập giá!” 

C. Philatô bảo họ: 

S. “Ðấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần 

ta, ta không thấy lý do nào kết tội ông”. 

C. Người Do-thái đáp lại: 

S. “Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự 

xưng là Con Thiên Chúa”. 

C. Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp 

đình và nói với Chúa Giêsu: 

S. “Ông ở đâu đến?” 

C. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Philatô 

bảo Người: 

S. “Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền 

đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?” 

C. Chúa Giêsu đáp: 
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J. “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban 

xuống cho, vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn”. 

C. Từ lúc đó Philatô tìm cách tha Người. Nhưng người Do-thái 

la lên: 

S. “Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của 

Xêsa, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xêsa”. 

C. Philatô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài 

rồi ông lên ngồi toà xử, nơi gọi là Nền đá, tiếng Do-thái gọi là 

Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt 

Qua. Philatô bảo dân: 

S. “Ðây là vua các ngươi”. 

C. Nhưng họ càng la to: 

S. “Giết đi! Giết đi! Ðóng đinh nó đi!” 

C. Philatô nói: 

S. “Ta đóng đinh vua các ngươi ư?” 

C. Các thượng tế đáp: 

S. “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêsa”. 

C. Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng đinh. 

Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến 

nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng 

đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người 

một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng 

và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, 

Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, 

vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết 

thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến 

thưa với Philatô: 

S. Xin đừng viết “Vua dân Do Thái”, nhưng nên viết: “Người 

này đã nói: 'Ta là vua dân Do-thái'“. 
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C. Philatô đáp: 

S. “Ðiều ta đã viết là đã viết”. 

C. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi thì 

họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, còn  

cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. 

Họ bảo nhau: 

S. “Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được 

thì lấy”. 

C. Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chúng đã chia nhau các 

áo Ta và đã rút thăm áo dài của Ta”. Chính quân lính đã làm điều 

đó. 

Ðứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với 

chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi 

thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng 

Mẹ rằng: 

J. “Hỡi Bà, này là con Bà”. 

C. Rồi Người lại nói với môn đệ: 

J. “Này là Mẹ con”. 

C. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, 

vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng 

nghiệm, Chúa Giêsu nói: 

J. “Ta khát!” 

C. Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển 

thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng 

Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: 

J. “Mọi sự đã hoàn tất”. 

C. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. 

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát) 
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Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá 

trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái 

xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. 

Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ 

hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần 

Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân 

Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; 

tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, 

mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình 

nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra 

để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Người ta sẽ không đánh dập một 

cái xương nào của Người”. Lời Kinh Thánh khác rằng: “Họ sẽ nhìn 

xem Ðấng họ đã đâm thâu qua”. 

Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng 

thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa 

Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô 

cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. 

Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm 

hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc 

thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh 

có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì 

là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ 

đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. 

Đó là lời Chúa. 
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LỄ PHỤC SINH 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (LỄ ÐÊM) 

ÐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH 

 (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích 

ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có 

thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là ba bài trích ở Cựu Ước trước 

Thánh Thư và Tin Mừng; còn nếu gấp quá, thì đọc ít là hai bài đọc trước 

Thánh Thư và Tin Mừng. Nhưng không khi nào được bỏ bài trích sách 

Xuất Hành (Xh 14, 15 - 15, 1) nói về việc qua Biển Ðỏ.) 

Bài Ðọc 1         St 1, 1 - 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a} 

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn 

hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên 

Chúa bay sà trên mặt nước. 

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên 

Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. 

Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 

Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ 

nước với nước”; và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước 

phía dưới vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. 

Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi 

sáng: đó là ngày thứ hai. 

Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ lại một nơi, để lộ ra 

chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là 

đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và 

Thiên Chúa phán: “Ðất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt 

giống; và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt 

giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo 

mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong  
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có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và 

hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và 

năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng 

sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban 

đêm; Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên 

vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân 

chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 

Thiên Chúa lại phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát, 

và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo 

thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo 

loại chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng 

tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt 

đất”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa lại phán: “Ðất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo 

giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo 

loại, gia súc, và mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thiên Chúa 

thấy chúng tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên 

con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, 

chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên 

mặt đất”. 

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, 

Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo 

thành họ có nam có nữ. 

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: 

“Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt 

giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo 

giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã 

thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 

sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. 

Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và 

sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người 

nghỉ ngơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này           St 1, 1. 26-31a 

Trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Và Thiên 

Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống 

như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và 

tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo 

thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa tạo thành con người 

giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. 

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim 

trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: 

“Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt 

giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo 

giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã 

thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

rất tốt đẹp.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 và 22 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh 

chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để 

trong bầu, Người đặt những ngọn sóng trong kho chứa đựng. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái loài người. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

4) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng 

phù trợ và che chở chúng tôi. - Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống 

trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Bài Ðọc 2  (Bài dài)        St 22, 1-18  

“Của lễ hiến tế của Abraham, Tổ phụ chúng ta”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham”. Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến 

đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta 

sẽ chỉ cho ngươi”. Sáng ngày, Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem 

theo hai đứa đầy tớ của ông, cùng với Isaác con ông, ông chẻ củi 

dùng vào lễ thượng hiến, đoạn ông lên đường đến chỗ Thiên Chúa 

đã tỏ cho ông. 
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Ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy chỗ ấy từ đàng 

xa. Abraham mới bảo tôi tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa; còn ta 

và đứa trẻ, chúng ta phải đi tới đằng kia mà thờ lạy, rồi chúng tôi sẽ 

về lại với các anh”. Abraham lấy củi lễ thượng hiến và cho Isaác 

vác đi, còn ông thì cầm lấy lửa và dao phay, rồi cả hai cùng bước. 

Isaác cất tiếng nói với Abraham cha cậu rằng: “Cha!” Ông đáp: “Ta 

đây, con!” Cậu hỏi: “Này đây đã có lửa và củi, vậy hy sinh thượng 

hiến ở đâu?” Abraham đáp: “Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh 

thượng hiến, con ạ”. Rồi cả hai cùng bước. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Chỗ ấy Abraham gọi tên là 

“Thiên Chúa sẽ liệu”, khiến ngày nay người ta còn nói: “Trên núi 

Thiên Chúa sẽ liệu”. 

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và 

mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì 

ngươi đã vâng lời Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài vắn này      St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham”. Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến 

đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta 

sẽ chỉ cho ngươi”. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình. 

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và 

mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì 

ngươi đã vâng lời Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 

1a). 

1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài 

nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt 

con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 

1a). 

2) Bởi thế, lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy 

điều hư nát. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 

1a). 

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 

1a). 

Bài Ðọc 3          Xh 14, 15 - 15, 1 

“Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Có gì mà 

kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi, đưa 

gậy lên, và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel 

đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người 

Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ 

tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh 

của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh 

quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết”. 

Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở 

lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại 

phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Israel. Và đám 

mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm, 

hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển, thì bằng 

một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển 

khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. 

Người Ai-cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến 

xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, 

qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, gây rối loạn 

trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật 

vất vả. Người Ai-cập nói: “Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến 

đấu giúp họ, chống chúng ta”. 

Chúa phán bảo Môsê: “Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi 

dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng”. Môsê giơ tay 

trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy 

trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. 

Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của 

Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. 

Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức 

thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và 

họ thấy xác người Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng 

của Thiên Chúa đè bẹp Ai-cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào 

Chúa và vào Môsê tôi tớ người. 

Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca 

này: 

(Không đọc: Ðó là lời Chúa). 

Ðáp Ca          Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 

Ð.  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Người đã ném 

ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của 

tôi, chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa 

tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca 

mừng Chúa. 

Ð.  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 
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2) Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn 

năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh của Pharaon xuống biển, và 

dìm xuống Biển Ðỏ các tướng lãnh của ông. 

Ð.  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

3) Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như 

tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh; lạy 

Chúa, tay hữu Chúa đánh tan quân thù. 

Ð.  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

4) Chúa đem con cái Israel trồng trên núi gia nghiệp Chúa, nơi 

vững chắc Chúa làm nơi cư ngụ, ôi lạy Chúa, là cung thánh tay 

Chúa đã lập nên; Chúa sẽ thống trị muôn đời muôn kiếp. 

Ð.  Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

Bài Ðọc 4            Is 54, 5-14 

“Trong tình yêu vĩnh cửu,  

Chúa Cứu Chuộc đã xót thương ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðấng đã tạo thành ngươi thống trị ngươi, danh Người là Chúa 

các cơ binh, Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh Israel, Người 

sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. 

Thiên Chúa ngươi đã phán: “Chúa gọi ngươi như gọi người 

thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, và như người vợ bị bỏ rơi lúc còn 

xuân xanh. Trong một thời gian ngắn, Ta đã bỏ ngươi, nhưng Ta sẽ 

lấy lượng từ bi cao cả mà tụ họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, Ta 

tạm ẩn mặt Ta, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta thương xót ngươi, 

Chúa là Ðấng cứu chuộc ngươi đã phán như vậy. 

Cũng như trong thời Noe, Ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không 

tràn ngập đất nữa, thì Ta cũng đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi, 

không quở trách ngươi nữa. 
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Dù núi có dời, đồi có di chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi 

không thay đổi, và giao ước bình an của Ta cũng sẽ không lay 

chuyển, Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. 

Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này 

đây Ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền móng 

ngươi trên ngọc thạch, sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy 

thuỷ tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành 

ngươi. 

Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng 

một nền hoà bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý, và xa 

mọi đàn áp, ngươi sẽ không còn sợ, và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ 

không có ai hãm hại được ngươi nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11 và 12a và 13b 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp 

cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng 

Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 
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Bài Ðọc 5            Is 55, 1-11 

“Hãy đến cùng Ta và hồn các ngươi sẽ được sống. 

Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống 

nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà 

mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao 

các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền 

lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ 

bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mĩ vị. 

Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được 

sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là 

những hồng ân đã hứa cho Ðavít: Ðây Ta đặt ngươi làm nhân chứng 

cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này ngươi sẽ 

kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết 

ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là 

Ðấng Thánh Israel, bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. 

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người 

còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy 

bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương 

xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. 

Vì tư tưởng Ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các 

ngươi không phải đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời 

cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, 

và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. 

Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, 

nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh 

mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn; 

cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không 

sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ 

mạng Ta uỷ thác. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ. 

 (c. 3). 

1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi 

ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ. 

 (c. 3). 

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho 

các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ. 

 (c. 3). 

3) Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao 

rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy 

mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. 

 Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ. 

 (c. 3). 

Bài Ðọc 6             Br 3, 9-15. 32 - 4, 4 

“Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Barúc. 

Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống; hãy lắng tai nghe 

để hiểu biết sự khôn ngoan. 

Hỡi Israel, bởi đâu ngươi ở trong đất nước quân thù, ngươi mòn 

mỏi trên đất khách, nhiễm lây nhơ bẩn của người chết, bị liệt vào kẻ 

phải xuống địa ngục? Ngươi đã lìa bỏ nguồn khôn ngoan. Vì chưng 

nếu ngươi theo đường lối Chúa, thì ngươi đã luôn sống trong bình 

an. Ngươi hãy học xem đâu là sự khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu 

là sự thông hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đâu là trường thọ và sự 

sống, đâu là ánh sáng con mắt và bình an. Ai là người sẽ tìm được 

nơi cư ngụ của sự khôn ngoan, ai đi vào trong kho tàng của nó?  
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Chính Ðấng thấu suốt mọi sự, Người biết nó: Người thấu suốt nó do 

đức khôn ngoan của Người. 

Người là Ðấng đã an bài vũ trụ đến muôn đời, và cho các gia 

súc và các thú bốn chân sống đầy mặt đất. Người sai ánh sáng đi thì 

nó đi, gọi nó lại thì nó run sợ vâng lời Người. Các ngôi sao ở vị trí 

mình mà chiếu sáng và đều vui mừng. Người gọi chúng thì chúng 

trả lời rằng: “Có mặt”. Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt Ðấng 

sáng tạo chúng. 

Người là Thiên Chúa chúng ta, và không có chúa nào khác sánh 

được với Người. Người đã biết mọi đường lối khôn ngoan, đã ban 

nó cho Giacóp tôi tớ Người và cho Israel kẻ người yêu mến. Sau đó, 

Người xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người. 

Ðó là sách ghi các giới răn Chúa và lề luật tồn tại muôn đời, tất 

cả những ai tuân giữ lề luật thì được sống, còn ai bỏ thì phải chết. 

Hỡi Giacóp, hãy trở về và nắm giữ lề luật; hãy nhờ ánh sáng của 

Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người. Ðừng trao vinh quang 

ngươi cho kẻ khác, cũng đừng trao đặc ân ngươi cho dân ngoại. Hỡi 

Israel, chúng ta có phúc, vì chúng ta đã được biết những gì là đẹp 

lòng Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thực, công minh hết thảy. 
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Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, 

ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy từ tàng ong. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

Bài Ðọc 7           Ed 36, 16-17a. 18-28 

“Ta sẽ đổ trên các ngươi nước trong sạch  

và sẽ ban cho các ngươi quả tim mới”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, khi dân 

Israel cư ngụ trên đất mình, họ đã làm dơ bẩn đất ấy bằng đời sống 

và việc làm của họ. Và Ta đã nổi giận họ, vì họ đã đổ máu trên phần 

đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm dơ bẩn phần đất ấy. Ta đã 

phân tán họ đi khắp các dân tộc, và cho họ sống rải rác trong các 

nước; Ta đã xét xử theo đời sống và việc làm của họ. Họ đã đi đến 

các dân tộc và ở đó họ xúc phạm thánh danh Ta, vì thiên hạ nói về 

họ rằng: “Này là dân của Chúa, họ bị đuổi ra khỏi đất của Người”. 

Và Ta đã thương hại thánh danh Ta mà nhà Israel đã xúc phạm nơi 

các dân tộc họ đến cư ngụ. 

Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel rằng: “Ðây Chúa là Thiên 

Chúa phán: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà Ta hành 

động, nhưng vì thánh danh Ta đã bị các ngươi xúc phạm nơi các dân 

tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã 

bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh 

thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh 

phán, khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. 

Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ 

các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước 

trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch 

mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt 

thần. 
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Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một 

thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các 

ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho 

các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và 

thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban 

cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên 

Chúa các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 41, 3. 5bcd; Tv 42, 3. 4 

Ð.  Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! (c. 41, 2) 

1) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống: ngày nào con 

được tìm về ra mắt Chúa Trời? 

Ð.  Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! (c. 41, 2) 

2) Tôi nhớ lúc xưa đi giữa muôn người, tôi đứng đầu đưa dân 

tiến vào nhà Ðức Chúa Trời, giữa muôn tiếng reo mừng, ca ngợi. 

Ð.  Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! (c. 41, 2) 

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những 

điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. 

Ð.  Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! (c. 41, 2) 

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa 

làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ, con sẽ ca 

ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. 

Ð.  Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi! (c. 41, 2) 
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Hoặc (khi có Rửa tội)       Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

2) Xin Chúa lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần 

quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo 

Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. 

Ð.  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

Bài Ðọc Thánh Thư         Rm 6, 3-11 

“Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại,  

Người không chết nữa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức 

Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và 

chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong 

sự chết của người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà 

sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống 

mới như thế. 

Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái 

chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất 

với Người, trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con 

người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt 

tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, 

vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. 
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Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng 

ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô, một khi từ 

cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ 

được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối 

với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em 

cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng 

sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 

Ð.  Alleluia, alleluia, alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người 

muôn thuở”. 

Ð.  Alleluia, alleluia, alleluia. 

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất 

nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền 

công cuộc của Chúa. 

Ð.  Alleluia, alleluia, alleluia. 

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. 

Ð.  Alleluia, alleluia, alleluia. 
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Phúc Âm Năm A        Mt 28, 1-10 

“Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng 

sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc 

đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng 

đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người 

trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu 

như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: 

“Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu 

đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời 

Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay 

bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến 

xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã 

báo trước cho các bà hay”. 

Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy 

báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, 

Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và 

phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin 

cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Phúc Âm Năm B          Mc 16,1-8 

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông 

Giacôbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. 

Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, 

các bà đến mồ, họ bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho 

chúng ta”. 

Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. 

Mà tảng đá đó rất lớn. 

Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc 

áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. 

Nhưng người đó bảo các bà rằng: “Các người đừng sợ: Các bà 

đi tìm Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh: nhưng Người đã sống 

lại, không còn ở đây nữa. 

Ðây là chỗ người ta đã đặt Người. 

Các bà hãy đi nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô 

rằng: Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”. 

Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng 

dám nói gì với ai vì sợ hãi. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Phúc Âm Năm C         Lc 24, 1-12 

“Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang 

theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, 

nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Ðang khi các 

bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các 

bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai 

người lên tiếng bảo: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ 

chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại 

Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người 

đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng 

đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Và các bà nhớ lại 

những lời Người đã nói. 

Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một 

Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, 

Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng 

nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là 

truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng 

dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn 

liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. 

Ðó là lời Chúa. 
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CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Tv 138, 18,5-6 

 Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa, Chúa đã đặt tay trên 

mình tôi, sự thông minh của Chúa quá ư huyền diệu. Allêluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 10, 34a. 37-43 

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, 

 sau khi Người từ cõi chết sống lại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em 

biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau 

khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. 

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho 

Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ 

ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người.  

Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã 

làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta 

đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã 

cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với 

chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính 

chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.  

Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và 

làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án 

xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người 

rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được 

tha tội”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 

Ð.  Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan 

về ngày đó (c. 24). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người 

muôn thuở”. 

Ð.  Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan 

về ngày đó (c. 24). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất 

nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền 

công cuộc của Chúa. 

Ð.  Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan 

về ngày đó (c. 24). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. 

Ð.  Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan 

về ngày đó (c. 24). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2               Cl 3, 1-4 

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh 

em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên 

Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến 

những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn 

giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh 

em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh 

quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                 1 Cr 5, 6b-8 

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã 

đủ làm dậy men cả khối bột! Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột 

mới anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của ta, là Ðức 

Kitô, đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và 

men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh 

tuyền và chân thật. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca Tiếp Liên 

(Ðọc trong Chúa Nhật Phục Sinh,  

còn các ngày khác trong tuần Bát nhật thì không buộc đọc) 

Các Kitô hữu hãy tiến dâng 

lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua. 

Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ: 

Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha. 

Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ, 

tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. 

Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe 

bà đã thấy gì trên quãng đường đi? 

Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống 

và vinh quang của Ðấng Phục Sinh, 

thấy các thiên thần làm chứng, 

thấy khăn liệm và y phục. 

Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh, 

Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa. 

Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết! 

Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. 

Alleluia               1 Cr 5, 7b-8a 

Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã 

hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Ga 20, 1-9 

“Người phải sống lại từ cõi chết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời 

còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về 

tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, 

bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và 

chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.  

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng 

môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình 

xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. 

Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy 

những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, 

khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một 

chỗ.  

Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy 

và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, 

thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Cr 5, 7-8 

Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế, vì thế 

chúng ta hãy mừng lễ với bánh không men tinh tuyền và chân chính. 

Allêluia. 
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THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Xh 13.5.9 

Chúa đã dẫn đưa anh em vào đất chảy sữa và mật, ước gì lề luật 

Chúa hằng ở trong miệng lưỡi anh em. Allêluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 2, 14. 22-32 

“Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô phục sinh,  

và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ 

đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những 

ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi 

những người Israel, xin hãy nghe những lời này: 

“Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận 

giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những 

phép lạ, mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, 

như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết 

trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành 

hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những 

đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để 

cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng, Ðavít đã nói về Người 

rằng: 

'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên 

hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng 

lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông; vì Chúa 

không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Ðấng Thánh của 

Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho 

tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'. 

“Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về 

tổ phụ Ðavít rằng: ngài đã băng hà, đã được an táng và lăng tẩm của 

ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì ngài là tiên  
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tri, và biết Thiên Chúa đã thề hứa với ngài sẽ cho một người trong 

dòng dõi ngài ngồi trên ngai vàng của ngài, nên thấy trước, ngài đã 

nói về việc Chúa Kitô phục sinh, vì Người không phải bị bỏ rơi 

trong cõi chết, và xác Người không bị huỷ diệt. Ðức Giêsu đó, 

Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về 

điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa; con 

thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con. Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ: ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài 

thấy sự hư nát. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia            Tv 117, 24 

Alleluia, alleluia! - Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta 

hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 28, 8-15 

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, 

chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các 

bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người 

và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo 

tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. 

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành 

báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng 

tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một 

số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng 

tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này 

đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các 

anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ 

căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái 

cho đến ngày nay. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Rm 6, 9 

Chúa Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, thì không còn chết nữa, 

sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Allêluia. 
 

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              x. Hc 15, 3-4 

Chúa đã cho họ uống nước khôn ngoan, sự khôn ngoan sẽ ở 

trong họ, họ sẽ không bị chuyển hướng, và sẽ làm cho họ hân hoan 

đến muôn đời. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 2, 36-41 

“Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em  

hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái 

rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng: Thiên Chúa đã tôn 

Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng 

Kitô”.  

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô 

và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” 

Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sắm hối, và mỗi người trong 

anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha 

tội; và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa 

cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến!” 

Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo 

họ rằng: “Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy 

những kẻ chấp nhận lời ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm 

ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia               Ga 14, 8 

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho 

các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 20, 11-18 

“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. 

Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi 

nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi 

phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta 

đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở 

đâu?”  

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, 

nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà 

khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, 

nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người 

ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”.  

Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: 

“Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng 

động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho 

các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha 

các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. 

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông 

thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Cl 3, 1-2 

Nếu anh em đã sống lại với Đức Ki-tô, anh em hãy tìm những 

sự trên trời, nơi Đức Ki-tô ngự bên hữu Thiên Chúa, anh em hãy 

nghĩ đến những sự trên trời. Allêluia. 
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THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Mt 25, 34 

Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy nước trời 

đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Allêluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 3, 1-10 

“Có cái này tôi cho anh,  

là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, 

Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới 

sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là Cửa 

Ðẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho.  

Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. 

Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Anh 

ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái 

gì. Nhưng Phêrô nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này 

tôi cho anh, là: nhân danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng 

dậy mà đi!”  

Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn 

chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; 

anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và 

ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen 

Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở Cửa Ðẹp đền thờ, 

nên họ bỡ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 

Ð.  Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Ngài, 

hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð.  Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Ngài, tâm hồn những ai tìm 

Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, 

hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. 

Ð.  Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu 

Giacóp, những người được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên 

Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.  

Ð.  Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài 

đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, 

lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. 

Ð.  Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia            Tv 117, 24 

Alleluia, alleluia! - Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta 

hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 24, 13-35 

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng 

tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các 

ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện 

và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi 

với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người 

hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã 

vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành 

hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa 

xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các 

ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. 

Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, 

trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế 

và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh 

Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người 

sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. 

Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi 

lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về 

nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người 

trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời 

các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. 

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên 

tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi 

mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả 

các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về 

Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa 

hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với 

chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với 

các ông. 
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Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. 

Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã 

chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải 

thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở 

về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ 

họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra 

với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và 

hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 24, 35 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 

Allêluia. 
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THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Kn 10, 20-21  

Lạy Chúa, thiên hạ đều ca tụng bàn tay chiến thắng của Chúa, 

vì đức khôn ngoan đã mở miệng người câm, và làm cho lưỡi trẻ thơ 

ăn nói hùng hồn. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 3, 11-26 

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi,  

nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát 

Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành 

lang gọi là hành lang Salômôn. Thấy vậy Phêrô liền nói với dân 

chúng rằng: “Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về 

việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay 

lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa 

Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ 

phụ chúng ta, đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng 

mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô trong khi Philatô xét 

là phải tha cho Người.  

Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha 

tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh em lại giết 

đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó 

chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh Người, nên danh 

Người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây, được vững mạnh, 

và lòng tin vào Người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt 

hết thảy anh em. 

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì 

không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất 

việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Ðức Kitô của 

Ngài phải chịu khổ hình.  
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Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được 

xoá bỏ, như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái, và 

sai Ðức Giêsu Kitô, Ðấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, 

Ðấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã 

dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môsê đã 

nói rằng: 

“Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ cho xuất hiện giữa anh 

em các ngươi một tiên tri như ta, các ngươi hãy nghe tất cả những 

điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu 

nghe theo vị tiên tri đó, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. 

“Và tất cả các tiên tri, từ Samuel và các vị kế tiếp, đều đã nói và 

tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu 

của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi 

Người phán cùng Abraham rằng: “Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi 

dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. Chính vì anh em trước tiên 

mà Thiên Chúa đã cho Con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc 

cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác”. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca         Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu! Nhân loại là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa 

trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho 

quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật 

dưới chân con người. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở 

đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo 

đường biển khơi. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia            Tv 117, 24 

Alleluia, alleluia! - Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta 

hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 24, 35-48 

“Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy,  

rồi mới được tôn vinh”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và 

hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn 

đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: 

“Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người 

bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và 

lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy 

đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy 

có đây”.  

Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa 

tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn 

không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật 

ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn 

Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở 

với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về 

Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người 

mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. 

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu 

thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải 

nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha 

tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các 

con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              1 Pr 2, 9 

Hỡi dân riêng của Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã 

gọi anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. 

Allêluia. 
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THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ            Tv 77, 53 

Chúa đã dẫn dắt dân Chúa đi yên hàn, trong khi biển sâu vùi lấp 

quân thù của họ. Allêluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 4, 1-12 

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân 

chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế, vị lãnh binh cai 

đền thờ và các người thuộc nhóm Sađốc áp tới, bực tức vì các ngài 

giảng dạy dân chúng và công bố việc Ðức Giêsu từ cõi chết sống 

lại. Họ ra tay bắt các ngài và đem tống giam vào ngục cho đến hôm 

sau, vì lúc đó đã chiều tối rồi. Nhưng trong số những kẻ nghe giảng, 

có nhiều người tin, và nguyên số đàn ông cũng đã tới năm ngàn 

người. Ðến hôm sau, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ ở Giêrusalem, có 

cả Anna thượng tế, Caipha, Gioan, Alexanđê, và tất cả những người 

thuộc dòng tư tế, nhóm họp. Họ cho điệu hai ngài ra giữa mà chất 

vấn rằng: “Các ông lấy quyền hành và danh nghĩa nào mà làm điều 

đó?” 

Lúc bấy giờ Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: “Thưa chư vị 

thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng 

tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về 

cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị tất cả, và 

toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ Danh Ðức Giêsu Kitô 

Nadarét, Chúa chúng tôi, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên 

Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này 

được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính Người là viên đá đã bị 

chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; và ơn cứu 

độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một Danh 

nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để nhờ 

vào Danh đó mà chúng ta được cứu độ”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 117, 1-2 và 4. 22-24. 25-27a 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người 

muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ 

bi của Người muôn thuở”. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân 

hoan về ngày đó. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban 

cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà 

đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên 

Chúa và đã soi sáng chúng tôi. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia            Tv 117, 24 

Alleluia, alleluia! - Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta 

hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 21, 1-14 

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại 

hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng 

gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông 

Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: 

“Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với 

ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không 

bắt được con cá nào.  

Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các 

môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có 

gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: 

“Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và 

hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu 

yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là 

Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các 

môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn 

xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. 

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. 

Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. 

Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; 

tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, 

nhưng lưới không rách. 

Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong 

đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. 

Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho 

cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi 

Người từ cõi chết sống lại. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           x. Ga 21, 12-13 

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy đến đây 

mà dùng bữa”. Và Người lấy bánh trao cho các môn đệ. Allêluia. 
 

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          Tv 104, 43 

Chúa đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, và đưa 

những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 4, 13-21 

“Chúng tôi không thể nào không nói lên  

những điều mắt thấy tai nghe”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy 

Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và 

dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Ðức 

Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ 

không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài 

ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì 

đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay 

biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối 

được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, 

chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng 

cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân 

danh Ðức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan 

trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các 

ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào 

không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe doạ 

hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, 

họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về 

việc đã xảy ra. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21 

Ð.  Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên 

Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư 

xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. 

Ð.  Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành 

động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan 

truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng 

Người đã không nạp tôi cho tử thần. 

Ð.  Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn 

Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến 

vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Ðấng 

cứu độ tôi. 

Ð.  Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia            Tv 117, 24 

Alleluia, alleluia! - Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta 

hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 16, 9-15 

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, 

thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa 

đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và 

nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà 

đã thấy Người, nhưng họ không tin.  

Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ 

đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, 

nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với 

mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã 

cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. 

Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng 

cho muôn loài”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Gl 3, 27 

Tất cả anh em đã được thanh tẩy trong Chúa Ki-tô, nên anh em 

đã mặc lấy Chúa Ki-tô. Allêluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ              1 P r 2, 2 

Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phôi 

pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 2, 42-47 

“Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau  

và để mọi sự làm của chung”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các 

Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. 

Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi 

thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. 

Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của 

chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ 

nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng 

nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn 

sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng 

ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của 

Người muôn thuở”. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ 

tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng 

cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá 

những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân 

hoan về ngày đó. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2            1 Pr 1, 3-9 

“Nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại,  

Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống” 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, 

Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được 

hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để 

cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của 

Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau 

hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ 

một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi 

luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em 

được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Ðức Giêsu Kitô hiện 

đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin 

Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh 

em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt 

tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 20, 29 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 20, 19-31 

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các 

môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện 

đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói 

điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ  
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các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người 

ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy 

giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không 

cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã 

nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói 

với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay 

Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc 

bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở 

với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến 

đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với 

Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy 

đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, 

nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa 

của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, 

và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được 

ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên 

Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết 

đinh, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Allêluia. 
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 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ              1 P r 2, 2 

Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phôi 

pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 4, 32-35 

“Họ đồng tâm nhất trí”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. 

Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của 

chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc 

Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến 

chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì 

những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao 

nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát 

cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của 

Người muôn thuở”. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành 

động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan  
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truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng 

Người đã không nạp tôi cho tử thần. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân 

hoan về ngày đó. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           1 Ga 5, 1-6 

“Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, thì kẻ ấy 

sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu 

mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng 

chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến 

Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu 

mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn 

của Người không nặng nề. 

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và 

đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là 

người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa 

Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là 

Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước 

và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 20, 29 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 20, 19-31 

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các 

môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện 

đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói 

điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ 

các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người 

ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy 

giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không 

cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã 

nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói 

với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay 

Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc 

bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở 

với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến 

đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với 

Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy 

đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, 

nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa 

của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. 
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Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, 

và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được 

ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên 

Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết 

đinh, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Allêluia. 
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CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ              1 P r 2, 2 

Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phôi 

pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 5, 12-16 

“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi 

thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang 

Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. 

Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin 

vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường 

phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là 

bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Ðông đảo 

dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang 

theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được 

chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn 

thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của 

Người muôn thuở”. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ 

hân hoan về ngày đó. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban 

cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà 

đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên 

Chúa và đã soi sáng chúng tôi. 

Ð.  Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 

“Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian 

truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo 

Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, 

tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa 

rằng: “Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo 

đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa 

quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn 

bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài 

và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, 

tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi 

và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là 

Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời.  
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Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì 

ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra 

sau này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 20, 29 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 20, 19-31 

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các 

môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện 

đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói 

điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ 

các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người 

ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy 

giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không 

cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã 

nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói 

với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay 

Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc 

bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở 

với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến 

đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với 

Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy 

đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng,  
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nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa 

của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy 

Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!” 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, 

và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được 

ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên 

Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết 

đinh, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Allêluia. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Rm 9, 9 

Chúa Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, 

sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 4, 23-31 

“Khi họ cầu nguyện xong,  

thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và 

Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những 

điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng 

thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa là 

Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh 

Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là Ðavít tôi tớ Chúa 

mà phán: “Tại sao chư dân chấn động, và các nước lại mưu đồ 

chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thủ lãnh toa 

rập với nhau chống lại Chúa và Ðấng Kitô của Người”.  

Vì quả thật, tại thành Giêrusalem này, Hêrôđê và Phongxiô 

Philatô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel, mà chống lại tôi 

tớ thánh của Chúa là Ðức Giêsu, Ðấng Chúa đã xức dầu, để thực 

hiện những điều mà quyền năng và ý định Chúa đã dự liệu từ trước. 

Và lạy Chúa, giờ đây, hãy xem họ đang đe doạ, và xin ban cho các 

tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa, cùng xin 

Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ, và những 

việc phi thường nhân danh Thánh Tử của Chúa là Ðức Giêsu”. 

Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập họp liền chuyển 

động, mọi người được tràn đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng 

lời Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9 
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Ð.  Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tại sao chư dân chấn động, và các nước mưu đồ chuyện 

luống công: các vua mặt đất cùng nổi dậy, và bậc quân vương nhất 

tề âm mưu phản nghịch Chúa và Ðấng Kitô của Người. Họ nói: 

“Ðập tan xiềng xích chúng ra, gông cùm chúng, hãy ném cho xa bọn 

mình”. 

Ð.  Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ðấng ngự trên thiên đình cười nhạo, Chúa mỉa mai cười 

chúng. Bấy giờ Người phán bảo chúng trong cơn thịnh nộ, và làm 

cho chúng rối loạn trong cơn lôi đình: “Nhưng Ta đã đặt vương nhi 

Ta trên núi Sion, núi thánh của Ta”. 

Ð.  Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Ta sẽ truyền rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng 

Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. 

Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, 

và tận cùng cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy 

sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra”. 

Ð.  Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Mt 23, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy 

sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 3, 1-8 

“Nếu không tái sinh bởi trời,  

thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một 

đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và 

thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư 

Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy 

làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: 

“Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì 

chẳng ai được thấy Nước Chúa”.  

Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể 

tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa 

sao?”  

Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái 

sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên 

Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi 

Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói 

rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, 

ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi 

kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 20, 19 

Chúa Giê-su đứng giữa các môn đệ và phán rằng; “Bình an cho 

các con”. Allêluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 19, 7.6 

Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa, 

vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 4, 32-37 

“Họ một lòng một ý với nhau”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. 

Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của 

chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến 

chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì 

những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao 

nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát 

cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ. Ông Giuse, người mà các 

tông đồ đặt tên là Barnabê (nghĩa là con sự an ủi), một thầy tư tế, 

quê ở Cyprô, có một thửa ruộng, ông bán đi và đem tiền đặt dưới 

chân các tông đồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 

Ð.  Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền, 

Ngài đã thắt long đai. 

Ð.  Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai 

báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 

Ð.  Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh 

thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. 

Ð.  Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 18 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm            Ga 3, 7-15 

“Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, 

 tức là Con Người vốn ở trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho 

ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi 

phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng 

gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi 

Thần Linh cũng vậy”. 

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa 

Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết 

điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì 

chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng 

các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về 

những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên 

trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người 

đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê 

treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo 

lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn 

đời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              x. Lc 22, 46.26 

Chúa Kitô đã phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, và như 

vậy Người được vinh quang. Allêluia. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         Tv 17, 50; 21-23 

Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường 

thuật danh Chúa cho các anh em. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 5, 17-26 

“Kìa, những người mà các ông tống ngục,  

hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe 

ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ 

tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các 

ngài đi và nói: “Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết 

mọi lời hằng sống này”. Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền 

thờ và giảng dạy. 

Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu 

tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người 

vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không 

thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: “Thật chúng tôi thấy 

cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, 

nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả”. 

Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế 

rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. 

Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: “Kìa, những người mà các 

ông đã tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền 

thờ”. Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi 

mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người 

sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 26 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ 

nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                  Ga 3, 16-21 

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian  

nhờ Người mà được cứu độ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã 

yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở 

Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì 

Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế 

gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin 

Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận 

phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án 

luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm 

hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động 

xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc 

làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì 

đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành 

động trong Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Ga 15,16.19 

Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con từ trong thế gian, và 

đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con 

tồn tại”. Allêluia. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          x. Tv 67, 8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa đứng đầu dân tộc tiến ra, Chúa lên đường 

với họ và ở trong họ, thì đất rung động và trời vỡ lở. Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 5, 27-33 

“Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra 

trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: “Ta đã ra lệnh cấm 

các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng 

dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm 

cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” Phêrô và các tông đồ trả 

lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên 

Chúa của cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các 

ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền 

năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel 

được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng 

các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho 

mọi kẻ vâng lời Người?” Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và 

tìm mưu giết các ngài. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết 

Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi 

trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ 

khỏi mọi nỗi âu lo. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm 

hồn đau thương giập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian 

truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. 

Ð.  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 7 và 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, 

người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 3, 31-36 

“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài,  

nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: 

“Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất 

mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời 

mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì 

Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai 

chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên 

Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời 

của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha 

yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì 

có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được 

thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên 

người ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Allêluia. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 5, 9-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu chúa mà cứu chuộc chúng con, 

thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi nước. Chúa đã 

làm cho chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa. 

Allêluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 5, 34-42 

“Các ngài hân hoan ra về,  

vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Ðức Giêsu”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có 

thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ 

ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: 

“Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối 

với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Thêôđa nổi lên, tự 

xưng là một nhân vật, có độ bốn trăm người theo mình, y đã bị giết, 

và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y, lại có 

tên Giuđa người Galilêa, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra 

dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết, mọi 

kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự gì 

đến những người này, cứ để mặc họ: vì nếu một mưu toan hay việc 

này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, 

thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối 

Thiên Chúa”. Họ đồng ý. Họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh 

đòn các ngài, và cấm tuyệt đối không được nhân danh Ðức Giêsu 

mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công 

nghị, lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh 

Ðức Giêsu. Và hằng ngày, tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp 

tục giảng dạy, và loan truyền Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Ð.  Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. 

Ð.  Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. 

Ð.  Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia                  Cl 3, 1 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, 

thì anh em hãy kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô, đang 

ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Ga 6, 1-15 

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn,  

ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là 

Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những 

phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và 

ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã 

gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng 

đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho 

những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính 

Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc 

bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. 

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, 

thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa 

mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy 

người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có 

nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ 

Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các 

kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ 

thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những 

miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn 

do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. 

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật 

ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu 

biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại 

trốn lên núi một mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Rm 4, 25 

Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 

sóng lại, để chúng ta được công chính hóa. Allêluia. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              1 Pr 2, 9 

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi 

anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. 

Allêluia. 

Bài Ðọc 1              Cv 6, 1-7 

“Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các 

người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ 

hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên 

Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ 

việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy 

thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng 

tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc 

đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời 

Chúa”. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, 

một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, 

Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị 

đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên 

các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất 

nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với 

đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 19, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế 

gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 16-21 

“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên 

thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà 

Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển 

động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi 

dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ 

hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ 

định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi 

họ định tới. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Ga 17, 24 

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con 

ở đâu, chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh 

quang mà Cha đã ban cho Con. Allêluia. 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Toàn thể Đất Nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh 

quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 2, 14. 22-28 

“Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ 

đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những 

ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi 

những người Israel, hãy nghe những lời này: Ðức Giêsu Nadarét là 

người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những 

việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã 

dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. 

Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và 

anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi 

bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi 

những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể 

nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Ðavít đã nói về 

Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người 

ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, 

miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: 

vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Ðấng 

Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự 

sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'“. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 

Ð.  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con 

thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. 

Ð.  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð.  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài 

thấy sự hư nát. 

Ð.  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð.  Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2                1 Pr 1, 17-21 

“Anh em được cứu độ bằng  

Máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Ðấng không 

thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy 

sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh 

em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã 

được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng 

máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. 

Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày 

trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên 

Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang 

cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia          x. Lc 24, 32 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng 

con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng 

khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 24, 13-35 

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng 

tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các 

ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện 

và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi 

với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người 

hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã 

vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành  
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hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa 

xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các 

ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. 

Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, 

trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế 

và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh 

Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người 

sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. 

Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng 

tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở 

về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài 

người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng 

như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. 

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri 

đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới 

được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các 

tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về 

Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa 

hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với 

chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với 

các ông. 

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. 

Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã 

chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải 

thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở 

về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ 

họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với 

Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai 

ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Lc 24, 35 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 

Alleluia. 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Toàn thể Đất Nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh 

quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1               Cv 3, 13-15. 17-19 

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi,  

nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham, 

Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ 

chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng mà anh 

em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải 

tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, 

và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh 

em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, 

điều đó chúng tôi xin làm chứng. 

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì 

không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất 

việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Ðức Kitô của 

Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu 

tội lỗi anh em được xoá bỏ”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 4, 2. 7. 9 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con! (c. 7a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của 

con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương 

và nghe tiếng con cầu! 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con! (c. 7a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Nhiều người nói: “Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?” Lạy 

Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con! (c. 7a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy 

Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con! (c. 7a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2                 1 Ga 2, 1-5a 

“Chính Người là của lễ đền tội,  

không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các 

con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có 

Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính, làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. 

Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng 

ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này 

mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta 

giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới 

răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai 

giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo 

nơi người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia          x. Lc 24, 32 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng 

con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng 

khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 24, 35-48 

“Họ nhận ra được Người  

khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và 

hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng 

giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng 

mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con 

bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: 

chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con 

thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. 

Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây 

các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và 

một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại 

cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, 

khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã 

ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. 

Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. 

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu 

thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải 

nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha 

tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các 

con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Lc 24, 46-47 

Chúa Ki-tô đã phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba Người từ cõi 

chết sống lại, rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối 

ăn năn, và ơn tha tội cho muôn dân. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Toàn thể Đất Nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh 

quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 5, 27b-32. 40b-41 

“Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta 

đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các 

ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các 

ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” 

Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là 

vâng lời người ta.  

Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng 

mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã 

dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để 

ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là 

nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa 

đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!”  

Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được 

nhân danh Ðức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy 

các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng 

chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca     Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và 13b 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp 

cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng 

Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2                  Kh 5, 11-14 

“Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, ... 

vinh quang và lời chúc tụng”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo 

vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ 

đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: “Chiên Con đã 

bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức  
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mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”. Tôi lại nghe mọi thọ 

tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: 

“Chúc Ðấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh 

dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời”. Bốn sinh vật thưa: 

“Amen”, và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Ðấng 

hằng sống muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm             Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19} 

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại 

hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng 

gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông 

Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô 

bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi 

với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông 

không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến 

trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người 

liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa 

không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ 

được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy 

cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa 

đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở 

trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo 

lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm 

thước tay. 

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. 

Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”.  
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Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá 

lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, 

nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. 

Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi “Ông là ai?”, vì mọi người đã 

biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; 

Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện 

ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. 

[Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon 

Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn 

những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con 

yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con 

của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến 

Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến 

Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. 

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến 

Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con 

có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: 

Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt 

các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con 

còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con 

sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi 

con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách 

nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người 

bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.] 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Ga 31, 12-13 

Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy đến 

dùng bữa!” Và Người lấy bánh trao cho các môn đệ. Alleluia. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ 

Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng 

sống mình vì con chiên, và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 6, 8-15 

“Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan  

và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm 

nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ 

có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là “của những 

người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ 

xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng 

họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp 

cho ông nói.  

Họ xúi giục một số người nói lên rằng: “Chúng ta đã nghe nó 

nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa”. Họ xách 

động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ; rồi họ tuôn đến bắt Têphanô 

điệu tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng: 

“Tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề 

luật, vì chúng tôi nghe nó nói rằng: “Ông Giêsu Nadarét sẽ phá nơi 

này, và thay đổi các tập tục Môsê truyền lại cho chúng ta”.  

Toàn thể cử toạ trong công nghị chăm chú nhìn Têphanô, thấy 

mặt người giống như mặt thiên thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30 

Ð.  Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Dầu vua chúa hội lại và buông lời đả kích, tôi tớ Ngài vẫn 

suy gẫm về thánh chỉ Ngài. Vì các lời nghiêm huấn của Ngài là điều 

con ưa thích, các thánh chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. 

Ð.  Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con đã trình bày đường lối của con và Chúa nghe con, xin 

dạy bảo con các thánh chỉ của Ngài. Xin cho con am hiểu đường lối 

huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. 

Ð.  Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban 

luật pháp của Ngài cho con. Con đã chọn con đường chân lý, con 

quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế 

gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 22-29 

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát,  

nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có 

thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên 

thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng 

có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn 

bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ 

cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm 

Chúa Giêsu. 

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa 

Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật 

các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những 

dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra 

công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn 

tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các 

ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa 

lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên 

Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các 

ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 27 

Chúa phán: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an 

của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian 

ban tặng”. Alleluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 19,5; 12,10 

Hỡi tất cả những kẻ kính sợ Thiên Chúa, trẻ nhỏ và người lớn, 

hãy chúc tụng Chúa chúng ta, vì Người là phần rỗi, là sức mạnh và 

là quyền năng Đức Ki-tô của Người. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 7, 51-59 

“Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: 

“Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi luôn 

luôn chống đối Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi 

cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? 

Họ đã giết những người tiên báo về việc Ðấng Công chính sẽ đến, 

Ðấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết; các ngươi đã lãnh 

nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ”. 

Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng 

phản đối ông. Nhưng Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã 

xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu 

Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con 

Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và 

bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ 

ném đá ông. Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một 

người thanh niên tên là Saolô. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc 

ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. 

Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng 

trách cứ họ về tội lỗi này”. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong 

Chúa. Còn Saolô thì đã tán thành việc giết ông (Têphanô). 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab 

Ð.  Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ 

kiên cố để cứu độ con, bởi Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì 

uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con. 

Ð.  Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên 

Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Còn phần con, con tin cậy ở 

Chúa, con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu 

sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa che chở họ dưới bóng 

long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. 

Ð.  Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 7 và 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến 

cùng các con; Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 30-35 

“Không phải Môsê,  

mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để 

chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng 

tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho 

họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, 

không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha 

Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của 

Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. 

Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó 

luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến 

với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Rm 6, 3 

Nếu chúng ta đã chết với Đức Ki-tô, chúng ta tin rằng: chúng ta 

sẽ cùng sống với Người. Alleluia. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         Tv 70, 8,28 

Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, để con có thể ca hát; môi con 

sẽ hoan hỷ khi con ca mừng Chúa. Alleluia. 

Bài Ðọc 1              Cv 8, 1-8 

“Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài 

các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và 

Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Têphanô; họ than 

khóc ông rất nhiều. Lúc đó Saolô tàn phá Hội Thánh; ông vào nhà 

này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ. 

Những người bị phân tán, đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên 

Chúa. Phần Philipphê thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao 

giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê 

rao giảng, vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm, 

quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất 

ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả 

thành được vui mừng khôn tả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi 

vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiển vinh. 

Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh 

thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Ngài 

thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến 

qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Ngài 

thống trị tới muôn đời. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 35-40 

“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là 

bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ 

không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi 

đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban 

cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra 

ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng 

để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ 

sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, 

Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và 

tin vào Người thì có sự sống đời đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             

Chúa đã phục sinh và đã chiếu soi chúng ta, là những kẻ Người 

đã dùng máu mình mà cứu chuộc. Alleluia. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          Xh 15, 1-2 

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, vì Người đáng chúc tụng ngợi 

khen, Chúa là sức mạnh và là khúc ca của con, chính Người đã cho 

con được ơn cứu độ. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 8, 26-40 

“Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: 

“Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêru-salem 

xuống Gaxa. Ðường ấy vắng vẻ”. Người chỗi dậy ra đi. Và này có 

một người Êthiôpi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canđa, xứ 

Êthiôpi, và là tổng quản công khố của nữ hoàng, ông đến chầu lễ tại 

Giêrusalem. Lúc trở về, ông ngồi trên xe, đọc sách Tiên tri Isaia. 

Thánh Thần bảo Philipphê: “Hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia”.  

Philipphê chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách Tiên tri Isaia, 

liền hỏi: “Ngài có hiểu được điều ngài đọc không?” Nhà quan trả 

lời: “Làm sao tôi hiểu được, nếu không ai chỉ giáo cho tôi”. Nhà 

quan liền mời Philipphê lên xe ngồi với mình. Ðoạn Thánh Kinh 

ông đang đọc như sau: “Như con chiên bị đem đi làm thịt, Người 

phải điệu đi; như con chiên trước người thợ xén lông không kêu một 

tiếng, Người chẳng mở miệng. Trong cảnh nhục nhã, Người bị lên 

án bất công. Còn ai kể lại dòng dõi của Người, vì mạng sống Người 

bị cất khỏi trần gian”.  

Viên thái giám lên tiếng hỏi Philipphê rằng: “Tôi xin hỏi ông: 

đấng tiên tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người nào 

khác?” Philipphê mở miệng rao giảng Tin Mừng Ðức Giêsu cho 

ông, bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh đó. Ðang đi dọc đường, đến nơi có 

nước, vị thái giám liền nói: “Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu 

phép rửa không?” Philipphê nói: “Nếu ông tin hết lòng thì được”. 

Nhà quan đáp lại: “Tôi tin Ðức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa”.  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ông ra lệnh cho dừng xe lại, Philipphê và viên thái giám, cả hai đi 

xuống nước, và Philipphê làm phép rửa cho ông.  

Khi họ lên khỏi nước, Thánh Thần Chúa đem Philipphê đi mất 

và viên thái giám không còn thấy ngài nữa. Ông hân hoan tiếp tục 

hành trình. Còn Philipphê thì người ta gặp thấy tại Azô, ngài rảo 

khắp mọi thành phố, rao giảng Tin Mừng cho đến thành Cêsarêa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 65, 8-9. 16-17. 20 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hỡi chư dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi, và loan 

truyền lời ca ngợi khen Ngài: là Ðấng đã ban cho linh hồn chúng tôi 

được sống, và không để chân chúng tôi xiêu té. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã 

làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao! Tôi đã mở 

miệng kêu lên chính Chúa, và lưỡi tôi đã ngợi khen Ngài. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúc tụng Chúa là Ðấng không hắt hủi lời tôi nguyện, và 

không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 18 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 44-51 

“Ta là bánh từ trời xuống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến 

được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, 

Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có 

chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời 

giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, 

trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo 

thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban 

sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 

Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là 

bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và 

bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            2 Cr 5, 15 

Chúa Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã 

chết và sống lại vì họ. Alleluia. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12 

Con chiên đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên 

tính, khôn ngoan, sức mạnh và danh dự. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 9, 1-20 

“Người này là lợi khí Ta chọn,  

để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các 

môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội 

đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

đem về Giêrusalem. Ðang khi đi đường lúc đến gần Ðamas, bỗng 

nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông 

ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt 

bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu 

mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. 

Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con 

làm gì?” Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ 

nói cho ngươi phải làm gì”. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, 

hoảng hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi 

đất, mắt ông vẫn mở, mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn 

ông vào thành Ðamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không 

ăn, cũng không uống. 

Bấy giờ ở Ðamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị 

kiến, Chúa gọi ông rằng: “Anania”. Ông thưa: “Lạy Chúa, này con 

đây”. Chúa phán: “Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố “Thẳng”, 

và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Saolô, quê ở Tarsê; ông ta 

đang cầu nguyện”. (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước 

vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: “Lạy 

Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây 

nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã 

được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh 

Chúa”. Nhưng Chúa phán: “Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã 

chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái 

Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta”. 

Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: “Anh 

Saolô, Chúa Giêsu, Ðấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai 

tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần”. 

Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được 

sáng mắt; ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được 

lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Ðamas. Và lập 

tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Ðức Giêsu là Con 

Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 116, 1. 2 

Ð.  Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, 

hãy chúc tụng Người. 

Ð.  Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và 

lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 

Ð.  Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 16 

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho 

các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - 

Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 53-60 

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm 

sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” 

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: 

Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các 

ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống 

máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày 

sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn 

thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng 

như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ 

ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời  
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xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. 

Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. 

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá đã phục sinh, và đã cứu 

chuộc chúng ta. Alleluia. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Cl 2, 12 

Trong phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức 

Ki-tô, anh em cũng được sống lại với Người bởi đã tin vào quyền 

năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 9, 31-42 

“Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp 

miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được 

tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. 

Phêrô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lyđa. Ở đó 

ngài gặp một người tên là Ênêa, bị bất toại đã liệt giường suốt tám 

năm. Phêrô nói với anh ta: “Ênêa, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành 

bệnh; hãy chỗi dậy và dẹp giường đi”. Lập tức anh ta đứng lên. Tất 

cả dân cư ở Lyđa và Sarôna thấy vậy, đều trở lại cùng Chúa. 

Tại Gióp-pê, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là Sơn 

Dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những 

ngày ấy bà lâm bệnh mà chết; người ta rửa xác bà, rồi đặt trên lầu. 

Vì Lyđa ở gần Gióp-pê, các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền 

sai hai người đến xin ngài rằng: “Xin ngài hãy mau đến với chúng 

tôi”. Phêrô chỗi dậy đi với họ. Ðến nơi, người ta dẫn ngài lên lầu; 

tất cả các quả phụ bao quanh ngài, khóc nức nở, chỉ cho ngài xem  
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các áo trong áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phêrô bảo 

mọi người ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện, và quay mặt về phía thi 

thể mà nói: “Tabitha, hãy chỗi dậy”. Bà liền mở mắt, thấy Phêrô và 

ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh, và các 

quả phụ đến, và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Gióp-pê hay 

biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa. Phêrô lưu lại Gióp-pê 

nhiều ngày tại nhà Simon thợ thuộc da. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17 

Ð.  Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? (c. 12) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? (c. 12) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc 

thánh nhân Ngài. 

Ð.  Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? (c. 12) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai 

của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến 

dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. 

 Ð.  Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều 

Ngài ban tặng cho tôi? (c. 12) 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy 

sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 61-70 

“Chúng con sẽ đi đến với ai?  

Thầy mới có những lời ban sự sống”. 

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này 

chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm 

về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó 

chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì 

sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? 

Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng 

trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết 

ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: 

“Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu 

không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui 

không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai 

rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô 

thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có 

những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và 

chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 17, 20-21 

Chúa phán: “Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên 

một trong Ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Địa cầu đầy ân sủng của Chúa, do lời Chúa mà trời xanh được 

tạo thành. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 2, 14a. 36-41 

“Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ 

đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết 

chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, 

lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô”. 

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô 

và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” 

Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong 

anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha 

tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa 

cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến”. Phêrô còn minh 

chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: “Anh 

em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp 

nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm 

chừng ba ngàn người gia nhập đạo. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, 

đó là điều an ủi lòng con. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2              1 Pr 2, 20b-25 

“Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn 

nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh 

em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, 

lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. 

Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy 

điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, 

Người không ngăm đe; Người phó mình cho Ðấng xét xử công 

minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người 

trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho 

sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa 

lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em 

đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 14 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết 

các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 10, 1-10 

“Ta là cửa chuồng chiên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các 

ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối 

khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ 

chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe 

theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn 

ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, 

vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, 

còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu 

phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì.  

Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta 

là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm 

cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, 

thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ 

trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, 

Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng 

sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. 

Alleluia. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Địa cầu đầy ân sủng của Chúa, do lời Chúa mà trời xanh được 

tạo thành. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 4, 8-12 

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: 

“Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì 

hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một 

người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin 

chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Ðức Giêsu 

Kitô Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và 

Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà 

anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên 

đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; 

và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không 

một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài 

người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa ở loài 

người. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc 

quân vương. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, và đã trở nên Ðấng 

cứu độ con. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên 

tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước 

mắt chúng ta. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, 

chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của con và con 

cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. Hãy cảm 

tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. 

Ð.  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng 

đá góc tường (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           1 Ga 3, 1-2 

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối 

với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên 

Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, 

vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta 

là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ 

ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như 

Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 14 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết 

các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 10, 11-18 

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt 

lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, 

và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ 

chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê 

chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. 

Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. 

Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn 

chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những 

chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ 

chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến 

Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi 

Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và 

cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng 

sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. 

Alleluia. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Địa cầu đầy ân sủng của Chúa, do lời Chúa mà trời xanh được 

tạo thành. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 13, 14. 43-52 

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và 

đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội 

đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các 

ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. 

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên 

Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen 

tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô 

và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các 

ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự 

cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về 

phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: 

“Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ 

cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng 

lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì 

tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. 

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo 

và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất 

hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân 

lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan 

và Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 99, 2. 3. 5 

Ð.  Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên 

nhan với lòng hân hoan khoái trá. 

Ð.  Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð.  Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

 Ð.  Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           Kh 7, 9. 14b-17 

“Chiên Con sẽ thống trị họ,  

và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, 

họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước 

ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn 

tuế. 

Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ 

lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì 

thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người 

trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ 

không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì  
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Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến 

nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi 

mắt họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 14 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết 

các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 10, 27-30 

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta 

biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; 

chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được 

chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn 

tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta 

là một”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng 

sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. 

Alleluia. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Rm 9, 9 

Chúa Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, 

sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 11, 1-18 

“Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại  

ơn ăn năn sám hối để được sống”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin 

rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên 

Giêrusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng: “Tại sao 

ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ?” Phêrô 

trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đây: “Tôi 

đang ở tại thành Gióp-pê, lúc cầu nguyện, trong một thị kiến, tôi 

thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn túm bốn góc, từ trời thả xuống 

sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân, 

những mãnh thú, rắn rết và chim trời. Tôi nghe tiếng phán bảo tôi: 

“Phêrô, hãy chỗi dậy giết mà ăn”. Tôi thưa: “Lạy Chúa, không 

được, vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp 

hay bẩn thỉu”. Tiếng từ trời nói lần thứ hai: “Vật gì Thiên Chúa cho 

là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp”. Ba lần xảy ra như thế, và mọi 

sự lại được kéo lên trời. 

“Và ngay lúc đó, ba người từ Cêsarêa được sai đến nhà tôi ở. 

Thánh Thần truyền dạy tôi đừng ngần ngại đi với họ. Sáu anh em 

cùng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà một người. Anh thuật lại cho 

chúng tôi biết: anh đã thấy thiên thần hiện ra thế nào; thiên thần 

đứng trong nhà anh và nói với anh rằng: “Hãy sai người đến Gióp-

pê tìm Simon có tên là Phêrô; người sẽ dạy ngươi những lời có sức 

làm cho ngươi và cả nhà ngươi được cứu độ”. Lúc tôi bắt đầu nói, 

Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu. 

Bấy giờ tôi nhớ lại lời Chúa phán: “Gioan đã rửa bằng nước, còn  
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các con, các con sẽ được rửa bằng Thánh Thần”. Vậy, nếu Thiên 

Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta, là những kẻ 

tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên 

Chúa?” 

Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: 

“Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để 

được sống”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4 

Ð.  Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (Tv 41, 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, 

Chúa Trời ôi. 

Ð.  Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (Tv 41, 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống; ngày nào con 

được tìm về ra mắt Chúa Trời! 

Ð.  Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (Tv 41, 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những 

điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. 

Ð.  Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (Tv 41, 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa 

làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ, con sẽ ca 

ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. 

Ð.  Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (Tv 41, 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúng con biết rằng Ðức Kitô đã thật sự 

sống lại từ cõi chết: Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót chúng 

con. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 10, 1-10 

“Ta là cửa chuồng chiên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các 

ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối 

khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ 

chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe 

theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn 

ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, 

vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, 

còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. 

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người 

muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các 

ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là 

trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà 

vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi 

thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. 

Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Trong Năm A, bài Tin Mừng dưới đây được đọc thay bài Tin Mừng 

trên: 

Phúc Âm                Ga 10, 11-18 

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt 

lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, 

và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ 

chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê 

chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. 

Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. 

Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn 

chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những 

chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ 

chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến 

Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi 

Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và 

cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 20, 19 

Chúa Giê-su đứng giữa các môn đệ và phán rằng: “Bình an cho 

các con”. Alleluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 19, 7,6 

Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa, 

vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 11, 19-26 

“Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô 

bị giết, có nhiều người phải sống tản mác, họ đi đến Phênixê, Cyprô 

và Antiôkia, họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những 

người Do-thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cyprô và 

Xyrênê; khi đến Antiôkia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người 

Hy-lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ; nên có đông người tin trở về với 

Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai 

Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, 

ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi 

Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. 

Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê 

tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại 

Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; 

chính tại Antiôkia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7 

Ð.  Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa (Tv 116, 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa yêu cơ sở Ngài thiết lập trên núi thánh; Ngài yêu cửa 

nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành trì của Thiên Chúa, 

thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi. 

Ð.  Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa (Tv 116, 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số người thờ phượng Ta, kìa 

Philitinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đã sinh ra tại đó. 

Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: “Riêng từng người và hết mọi 

người đã sinh tại đó, chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành này”. 

Ð.  Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa (Tv 116, 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: “Những 

người này đã sinh ra tại đó”. Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: “Mọi 

nguồn vui thú của tôi đều ở nơi ngươi”. 

Ð.  Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa (Tv 116, 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô, Ðấng tác tạo mọi loài, đã sống 

lại và đã xót thương nhân loại. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 10, 22-30 

“Tôi và Cha Tôi là một”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là 

mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. 

Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc 

mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho 

chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các 

ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng 

về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn 

chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng 

theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ 

hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà 

Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể 

cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            x. Lc 22, 46.29 

Chúa Kitô đã phải chịu khổ hình và từ cói chết sống lại, và như 

vậy Người được vinh quang. Alleluia. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         Tv 17, 50; 21,23 

Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường 

thuật danh Chúa cho các anh em. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 12, 24 - 13, 5a 

“Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. 

Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giêrusa-

lem, đem theo Gioan cũng gọi là Marcô. 

Bấy giờ trong Hội Thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, 

trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành 

Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thơ ấu, và Saolô. Ðang 

khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần 

phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để 

làm công việc mà Ta đã chỉ định”. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, 

họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. 

Ðược Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó 

vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời 

Chúa trong các hội đường Do-thái. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng 

con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên 

địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ 

được biết rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị 

chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, 

và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

Ð.  Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại và chiếu soi chúng ta, 

là những kẻ Người đã cứu chuộc bằng máu của Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 12, 44-50 

“Ta là sự sáng đã đến thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không 

phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là 

thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin 

Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà 

không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã 

đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai 

khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời 

Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không 

tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh 

cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của 

Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như 

Cha đã dạy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             x. Ga 15, 16.19 

Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con từ trong thế gian, và 

đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con 

tồn tại”. Alleluia. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          x. Tv 67, 8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa đứng đầu dân tộc tiến ra, Chúa lên đường 

với họ và ở trong họ, thì đất rung động và trời vỡ lở. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 13, 13-25 

“Bởi dòng dõi Ðavít,  

Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ 

Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai 

ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các 

ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, 

những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: 

“Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin 

hãy nói”. 

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: 

“Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. 

Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng 

tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra 

tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian 

bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và 

sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ 

chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau 

đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, 

họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc 

chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, 

Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, 

chính Người đã phán: “Ta đã gặp được Ðavít con của Giêsê, người 

vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”. 

“Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel 

Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà Gioan đã báo trước khi  
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người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi 

Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người 

mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi 

không đáng cởi dây giày dưới chân Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi 

thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta 

cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng 

cố thân danh người. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh 

Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: 

“Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ của con”. 

 Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở 

cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Ga 13, 16-20 

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: 

“Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được 

sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà 

thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy 

biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải 

được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. 

Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy 

đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy 

bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai 

đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 23, 20 

Này đây Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Alleluia. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 5, 7-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu Chúa mà cứu chuộc chúng con 

thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc và mọi nước, Chúa đã 

làm cho chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 13, 26-33 

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ 

Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con 

cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư 

huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những 

người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn 

nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế 

mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu 

không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô 

cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ 

đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong 

mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày 

thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng 

với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những 

chứng nhân của Người trước mặt dân chúng. 

“Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: 

lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho 

chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại, như 

đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: 'Con là Con Cha, hôm nay 

Cha đã sinh ra Con' “. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11 

Ð.  Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con 

(c. 7). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chính Ta đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. 

Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: 

“Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con”. 

Ð.  Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con 

(c. 7). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản 

nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng 

cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra. 

Ð.  Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con 

(c. 7). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất 

nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Người, 

hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. 

Ð.  Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con 

(c. 7). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã 

chịu treo trên thập giá vì chúng ta. - Alleluia. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm            Ga 14, 1-6 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con 

đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong 

nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con 

rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn 

chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở 

đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. 

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy 

đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy 

là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà 

không qua Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Rm 4, 25 

Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 

sống lại, để chúng ta được công chính hóa. Alleluia. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              1 Pr 2, 9 

Chúa Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, 

sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 13, 44-52 

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên 

Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen 

tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô 

và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các 

ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự 

cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về 

phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: 

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho 

đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời 

Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin 

theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. 

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, 

các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất 

hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân 

lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan 

và Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð.  Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta (c. 3c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia                  Cl 3, 1 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, 

thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 14, 7-14 

“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con 

biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và 

đã xem thấy Người”. 

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha 

và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: 

“Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết 

Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho 

chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và 

Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải 

tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. 

Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra 

các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các 

con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã 

làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với 

Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, 

để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh 

Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 24 

Lạy Chúa, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con 

ở đâu, chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh 

quang mà Cha đã ban cho Con. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những 

điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt 

muôn dân. Alleluia. 

Bài Ðọc 1              Cv 6, 1-7 

“Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các 

người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ 

hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên 

Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ 

việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy 

thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng 

tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc 

đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời 

Chúa”. 

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một 

người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, 

Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị 

đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên 

các vị đó. 

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất 

nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với 

đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng 

con đã trông cậy Chúa (c. 22). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2            1 Pr 2, 4-9 

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn,  

là hàng tư tế vương giả”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị 

người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, 

chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà 

thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng 

liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có 

lời Thánh Kinh rằng: “Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được 

tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, 

vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không 

tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp 

ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời 

Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được 

tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân 

riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra 

khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 6 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 14, 1-12 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con 

đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong 

nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con 

rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn 

chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để 

Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết 

đường rồi”.  

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết 

Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với 

Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha 

Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. 

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và 

như thế là đủ cho chúng con”.  

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, 

thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy 

Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con 

không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những 

điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính 

Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở 

trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc 

Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người 

ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những 

việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15,1.5 

Chúa phán: “Thầy là cây nho thật, các con là nhành, ai ở trong 

Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những 

điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt 

muôn dân. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 9, 26-31 

“Ngài thuật lại cho các ông biết  

trên đường đã thấy Chúa thế nào”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp 

xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng 

ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, 

và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế 

nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh 

Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, 

và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và 

tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các 

anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài 

về Tarsê. 

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và 

Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an 

ủi của Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại 

hội (c. 26a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ 

làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ 

Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ 

ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại 

hội (c. 26a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi 

địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan 

Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao 

kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con 

sẽ sống cho chính Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại 

hội (c. 26a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho 

thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh 

Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại 

hội (c. 26a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2               1 Ga 3, 18-24 

“Ðây là giới răn của Người:  

là chúng ta phải yêu thương nhau”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng 

lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình 

thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng 

chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng 

chúng ta và Người thông biết mọi sự. 

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì 

chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, 

thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn 

Người và làm điều đẹp lòng Người. 

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh 

Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như 

Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, 

thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta 

biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban 

cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 15, 4 và 5b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và 

Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. - 

Alleluia. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm            Ga 15, 1-8 

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy,  

kẻ ấy sinh nhiều trái”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy 

không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không 

sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa 

sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã 

nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. 

Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính 

liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở 

trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con 

không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài 

như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa 

cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các 

con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha 

Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con 

trở nên môn đệ của Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15,1.5 

Chúa phán: “Thầy là cây nho thật, các con là nhành, ai ở trong 

Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những 

điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt 

muôn dân. Alleluia. 

Bài Ðọc 1              Cv 14, 20b-26 

“Các ngài thuật lại những gì  

Thiên Chúa đã làm với các ngài”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô 

và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững 

đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới 

được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những 

vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là 

Ðấng họ tin theo. 

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao 

giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống 

tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho 

ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, 

các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa 

đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết 

đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 

Ð.  Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa 

đến muôn đời (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa 

đến muôn đời (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa 

đến muôn đời (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð.  Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa 

đến muôn đời (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2          Kh 21, 1-5a 

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã 

qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành 

thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh 

như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe 

có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Ðây là Thiên Chúa ở với loài  
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người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt 

lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than 

khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã 

qua đi”. Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta 

đổi mới mọi sự”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 13, 34 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn 

mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các 

con”. - Alleluia. 

Phúc Âm           Ga 13, 31-33a. 34-35 

“Thầy ban cho các con điều răn mới,  

là các con hãy yêu thương nhau”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ 

Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi 

Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa 

lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho 

Người được vinh hiển. 

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. 

Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương 

nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu 

thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con 

là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15,1.5 

Chúa phán: “Thầy là cây nho thật, các con là nhành, ai ở trong 

Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Alleluia. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           

Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng 

sống mình vì con chiên, và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên. 

Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 14, 5-17 

“Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này  

mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại 

và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném 

đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc 

Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin 

Mừng ở đó. 

Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và 

không hề đi được. Anh nghe Phaolô giảng dạy. Phaolô chăm chú 

nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng 

rằng: “Hãy chỗi dậy và đứng thẳng chân lên”. Anh liền nhảy lên và 

bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô làm, thì la to bằng tiếng 

Lycaonia rằng: “Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với 

chúng ta”. Họ gọi Barnaba là thần Giupitê và Phaolô là thần 

Mercuriô, vì chính ngài giảng. Thầy sãi thần Giupitê ở ngoại thành, 

mang bò và vòng hoa đến trước cửa: ông toan hợp cùng dân tế thần. 

Nghe tin ấy, các tông đồ Barnaba và Phaolô liền xé áo mình ra, 

xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: “Hỡi các ngươi, các ngươi 

làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, 

là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với 

Thiên Chúa hằng sống, Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật 

trong đó. Trong các thế hệ trước đây, Người đã để mặc cho mọi dân 

tộc đi theo đường lối riêng mình; dầu vậy, Người không hề để thiếu 

sót những dấu chứng về Người, Người ban phát muôn ơn lành, cho  
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mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các 

ngươi được no lòng phỉ dạ”. Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả 

lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 113B, 1-2. 3-4. 15-16 

Ð.  Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh 

Ngài rạng sáng (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng 

con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng, vì đức từ bi, vì lòng trung 

tín của Ngài. Tại sao Chúa để chư dân người ta nói: “Thiên Chúa 

của bọn này ở đâu?” 

Ð.  Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh 

Ngài rạng sáng (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời, phàm điều chi Ngài ưng 

ý, Ngài đã thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự 

vật do tay loài người tác tạo. 

Ð.  Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh 

Ngài rạng sáng (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Anh em đã được Chúa ban phúc lành, Chúa là Ðấng đã tạo 

thành trời đất. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa đã tặng con 

cái loài người. 

Ð.  Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh 

Ngài rạng sáng (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia                  Cl 3, 1 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, 

thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 14, 21-26 

“Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến,  

Người sẽ dạy các con mọi điều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các 

giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và 

ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu 

mến và tỏ mình ra cho người ấy”. 

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy 

Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho 

thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà 

các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã 

sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các 

con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân 

danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở 

cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 27 

Chúa phán: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an 

của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian 

ban tặng”. Alleluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          Kh 29, 5; 12,10 

Hỡi tất cả những kẻ kính sợ Thiên Chúa, trẻ nhỏ và người lớn, 

hãy chúc tụng Chúa chúng ta, vì Người là phần rỗi, là sức mạnh và 

là quyền năng Đức Ki-tô của Người. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 14, 18-27 

“Các ngài thuật cho giáo đoàn 

 nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và 

Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng 

Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các 

môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và 

hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê. Khi đã rao giảng Tin 

Mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại 

Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên 

bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi 

gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các 

ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ 

cho Chúa là Ðấng họ tin theo. 

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao 

giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống 

tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho 

ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, 

các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa 

đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết 

đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu 

dài. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (x. c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (x. c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (x. c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca ngợi khen Chúa, mọi loài huyết 

nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (x. c. 12a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế 

gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 14, 27-31a 

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại 

bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy 

ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng 

xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con 

rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến 

Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha 

trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, 

để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các 

con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối 

với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì 

Thầy làm như Cha đã truyền dạy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Rm 6, 3 

Nếu chúng ta đã chết với Đức Ki-tô, chúng ta tin rằng: chúng ta 

cũng sẽ cùng sống với Người. Alleluia. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         Tv 70, 8.28 

Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, để con có thể ca hát, môi con 

sẽ hoan hỷ khi con ca mừng Chúa. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 15, 1-6 

“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem  

xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các 

anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì 

không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt 

gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và 

một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và 

niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. 

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê 

và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em 

đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các 

Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên 

Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc 

nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: “Phải cắt bì cho những người dân 

ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê”. Các Tông đồ và các kỳ 

lão họp lại cứu xét việc này. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.  

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. 

 Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến 

vào nhà Chúa”(c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế 

gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm            Ga 15, 1-8 

“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy,  

kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy 

không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không 

sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa 

sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã 

nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. 

Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính 

liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở 

trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con 

không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài 

như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa 

cho nó cháy đi. 

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các 

con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được 

vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn 

đệ của Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 15, 1.8 

Chúa đã phục sinh và đã chiếu soi chúng ta, là những kẻ Người 

đã dùng máu mình mà cứu chuộc. Alleluia. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          Xh 15, 1-2 

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, vì Người đáng chúc tụng ngợi 

khen, Chúa là sức mạnh và là khúc ca của con, chính Người đã cho 

con được cứu độ. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 15, 7-21 

“Tôi xét là không nên làm khó dễ  

các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên 

nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa 

đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và 

tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng 

cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người 

không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn 

họ. Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt 

lên cổ các môn đồ cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không 

sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô 

mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ”. Tất cả đám 

đông đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phaolô kể lại bao nhiêu 

phép lạ, và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện 

giữa các dân ngoại. 

Khi hai ngài dứt lời, Giacôbê lên tiếng nói rằng: “Hỡi anh em, 

hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã 

thương chọn cho danh Người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri 

cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: “Sau đó Ta sẽ trở lại và 

tái thiết lều của Ðavít đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ 

dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh Ta, 

sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời 

Chúa biết các việc Chúa làm”. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó 

dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ  
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kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt các 

con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa người ta đã 

rao giảng Môsê trong mỗi thành, họ đọc sách của người mọi ngày 

Sabbat trong các hội đường”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10 

Ð.  Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn 

thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð.  Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Ð.  Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai 

quản chư dân theo đường đoan chính. 

Ð.  Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Ga 16, 17 và 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, 

Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 15, 9-11 

“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy,  

để niềm vui của các con được trọn vẹn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã 

yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu 

của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở 

trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha 

Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các 

con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của 

các con được trọn vẹn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            2 Cr 5, 15 

Chúa Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã 

chết và sống lại vì họ. Alleluia. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12 

Con chiên đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên 

tính, khôn ngoan, sức mạnh và danh dự. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                Cv 15, 22-31 

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng  

không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội 

Thánh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia 

với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những 

vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư 

viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các 

anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi 

nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời 

gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi 

không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít 

người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh 

em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống 

mình vì danh Ðức Giêsu, Chúa chúng tôi. Vậy chúng tôi đã sai 

Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: 

Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em 

gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy 

kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình 

khỏi các điều đó, là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”. 

Các ngài giã từ và đi xuống Antiôkia, triệu tập dân chúng lại và 

trao cho họ bức thư. Ðọc thư xong, họ vui mừng vì được an ủi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 56, 8-9. 10-12 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân (c. 10a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lòng con bền vững, lạy Chúa, lòng con bền vững; con sẽ hát 

xướng, con sẽ đàn ca. Hãy thức dậy, linh hồn tôi ơi, hãy thức dậy, 

hỡi đàn sắt với đàn cầm, tôi sẽ làm cho bình minh thức giấc. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân (c. 10a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân; con sẽ hát 

mừng Ngài trong các nước: vì đức từ bi Chúa cao tới cõi trời, và 

lòng trung tín Ngài chạm ngàn mây. Lạy Chúa, xin Ngài hiện ra cao 

cả trên trời, xin tỏ vinh quang Ngài trên toàn cõi đất! 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa chư dân (c. 10a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy 

sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 15, 12-17 

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh 

truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến 

các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí 

mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con 

thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi 

tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì 

tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các 

con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 

chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và 

để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh 

Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này 

là: các con hãy yêu mến nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá đã phục sinh, và đã cứu 

chuộc chúng ta. Alleluia. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Cl 2, 12 

Trong phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức 

Ki-tô, anh em cũng được sống lại với Người , bởi đã tin vào quyền 

năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Alleluia. 

Bài Ðọc 1          Cv 16, 1-10 

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có 

một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn 

cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận 

anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-

thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người 

biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các 

thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các 

tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo 

đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm 

đông số. 

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn 

cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các 

ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu 

không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban 

đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van 

xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”. 

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin 

chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho 

họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 99, 2. 3. 5 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa 

với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái 

trá. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 16 

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho 

các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 15, 18-21 

“Các con không thuộc về thế gian,  

vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian 

ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các 

con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng 

các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con 

khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời 

Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt 

Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ 

cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các 

con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 17, 20-21 

Chúa phán: “Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên 

một trong ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, và người ta sẽ nghe, hãy 

rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân 

Người. Alleluia.  

Bài Ðọc 1           Cv 8, 5-8. 14-17 

“Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ 

Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những 

lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép 

lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn 

tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. 

Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. 

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời 

Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai 

ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai 

trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép 

rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ 

nhận lãnh Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi 

vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển 

vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa! 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh 

thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, 

Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến 

qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, 

Người thống trị tới muôn đời. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã 

làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa 

là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu 

đối với tôi. 

Ð.  Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2                1 Pr 3, 15-18 

“Người đã chết theo thể xác,  

nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng 

anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý 

do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính 

cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống 

đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm 

pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau 

khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho 

tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để 

hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể 

xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 14, 15-21 

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con  

một Ðấng Phù Trợ khác”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con 

yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và 

Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với 

các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón 

nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các 

con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. 

Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít 

nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy 

Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con 

sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, 

và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các 

luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha 

Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy, 

Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ 

khác, để Ngài ở với các con đến muôn đời”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, và người ta sẽ nghe, hãy 

rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân 

Người. Alleluia.  

Bài Ðọc 1         Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 

“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và 

sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: 

“Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”. 

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên 

Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người 

và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!” 

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên 

mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã 

đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn 

đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ 

tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: 

“Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã 

nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ 

nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít 

ngày. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (x. c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (x. c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (x. c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (x. c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2                 1 Ga 4, 7-10 

“Thiên Chúa là Tình Yêu”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu 

bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên 

Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không 

biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình 

yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai 

Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được 

sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến 

Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và 

đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 15, 9-17 

“Không có tình yêu nào lớn hơn 

 tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã 

yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu 

của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong 

tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, 

nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều 

đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con 

được trọn vẹn.  

Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như 

Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu 

của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, 

nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi 

các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con 

là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì 

Thầy đã cho các con biết.  

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa 

trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, 

Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các 

con hãy yêu mến nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy, 

Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ 

khác, để Ngài ở với các con đến muôn đời”. Alleluia. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, và người ta sẽ nghe, hãy 

rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân 

Người. Alleluia.  

Bài Ðọc 1                 Cv 15, 1-2. 22-29 

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng  

không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các 

anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì 

không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt 

gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một 

ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên 

trưởng, để xin giải quyết vấn đề này. 

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp 

thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và 

Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế 

giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau: 

“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em 

thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin 

rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang 

mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ 

quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và 

sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu 

quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì 

danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và 

Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh 

Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh 

nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ  
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cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các 

điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 66, 2-3. 5-6 và 8 

Ð. Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng 

con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên 

địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ 

được biết rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð. Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị 

chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Ð. Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, 

và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

 Ð. Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2            Kh 21, 10-14. 22-23 

“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh 

 do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và 

chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà 

xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như 

đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường 

lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên 

thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba 

cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba 

cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai 

tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, 

vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành 

không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên 

Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 14, 23-29 

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con  

tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng 

Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không 

giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là 

của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này 

khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha 

sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và 

sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. 

Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các 

con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các 

con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với 

các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu 

mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha 

trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, 

để khi việc xảy ra, thì các con tin”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy, 

Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ 

khác, để Ngài ở với các con đến muôn đời”. Alleluia. 

Ghi Chú: Khi cử hành Lễ Thăng Thiên vào Chúa Nhật tới, thì trong 

Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay có thể đọc Bài đọc II và Bài Tin 

Mừng của Chúa Nhật VII Phục Sinh. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Rm 9, 9 

Chúa Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, 

sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 16, 11-15 

“Chúa đã mở lòng cho bà  

chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm 

sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê là thành thứ nhất vùng 

Macêđônia, và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít 

ngày. Ðến ngày Sabbat, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành đến bờ 

sông, chỗ người ta thường hợp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống 

giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó. Bấy giờ có một bà tên là 

Lyđia, buôn vải gấm, quê ở Thyatira, có lòng thờ Chúa, cũng ngồi 

nghe; Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phaolô giảng 

dạy. Sau khi chịu phép rửa tội làm một với gia đình, bà nài xin rằng: 

“Nếu các ngài xét thấy tôi đã nên tín đồ của Chúa, thì xin đến ngụ 

tại nhà tôi”. Bà nài ép chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 149, 1-2. 3-4. 5 và 6a và 9b 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm            Ga 15, 26-16, 4 

“Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng 

Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, 

Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về 

Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ 

ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. 

Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các 

con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều 

đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng 

Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con 

nhớ lại là Thầy đã bảo các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Ga 20, 19 

Chúa Giê-su đứng giữa các môn đệ và phán rằng: “Bình an cho 

các con”. Alleluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 19, 7.6 

Chúng ta hãy hân hoa và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa , 

vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị. 

Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 16, 22-34 

“Anh hãy tin vào Chúa Giêsu,  

thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối 

Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, 

và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, 

và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, 

viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các 

ngài lại. 

Ðến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; 

các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất 

lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều 

mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục 

giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự 

vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu 

lớn tiếng rằng: “Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây”. 

Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới 

chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: “Thưa các 

ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?” Hai ngài đáp: “Hãy tin vào 

Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ”. 

Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. 

Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết 

thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người 

nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui 

mừng vì đã tin Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8 

Ð.  Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành 

 (c. 7c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành 

 (c. 7c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã 

ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

Ð.  Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành 

 (c. 7c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất 

cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn 

tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành 

 (c. 7c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 26 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều; và sẽ 

nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 16, 5b-11 

“Nếu Thầy không đi, 

 thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy 

về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi 

đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con 

tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi 

thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ 

không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người 

đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, 

về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào 

Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không 

còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Lc 22, 46.29 

Chúa Ki-tô đã phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, và như 

vậy Người được vinh quang. Alleluia. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         Tv 17, 50; 21,23 

Lạy Chúa, con sẽ ca tụng chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường 

thuật danh Chúa cho các anh em. Alleluia.  

Bài Ðọc 1             Cv 17, 15. 22 - 18,1 

“Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, 

 thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa 

ngài cho đến Athêna; và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và 

Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi. 
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Bấy giờ Phaolô đứng giữa đồi Arêôpagô mà nói: “Kính thưa 

quý vị người Athêna, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt. 

Vì khi đi ngang qua, nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy 

một bàn thờ có ghi chữ: “Kính Thần vô danh”. Vậy Ðấng quý vị thờ 

mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị. Thiên 

Chúa, Ðấng đã tác tạo vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, Người là Chúa 

trời đất, nên không ngự nơi đền thờ do tay người phàm làm ra. 

Người cũng không cần bàn tay người phàm phụng sự như thể thiếu 

thốn điều gì, vì chính Người ban cho mọi người sự sống, hơi thở và 

hết mọi sự. Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ 

lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới 

chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm 

gặp Người, vì thật ra Người không ở xa mỗi người chúng ta. Vì 

chưng ta sống, ta cử động và ta hiện hữu trong Người, như có mấy 

thi sĩ của quý vị đã nói: “Chúng ta thuộc tông giống Người”. Vậy 

bởi chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được 

nghĩ rằng Thần Linh giống như vàng, hoặc bạc, hay đá do nghệ 

thuật chạm trổ và suy tưởng của con người làm ra. Thiên Chúa 

không chấp những thời gian mê muội đó, nay Người loan báo cho 

nhân loại nhận biết để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, vì Người 

đã quy định ngày Người sẽ xét xử vũ trụ cách công minh, do Ðấng 

Người đã chỉ định và cho Ðấng ấy từ cõi chết sống lại để mọi người 

tin”. 

Khi họ nghe nói kẻ chết sống lại, thì có kẻ nhạo cười, có người 

lại nói rằng: “Ðể khi khác, chúng tôi sẽ nghe ông nói lại về điều 

đó”. Thế là Phaolô bỏ họ ra đi. Nhưng cũng có vài người theo và tin 

ngài, trong số đó có Ðiônysiô nhân viên thuộc Arêôpagô, một phụ 

nữ tên Ðamari và mấy người khác nữa. Sau đó, Phaolô rời Athêna 

đi Côrintô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa từ muôn cõi trời, hãy ca tụng Người trên 

nơi cao thẳm. Các thiên thần Chúa, hãy ca tụng Người đi, ca tụng 

Người đi, hỡi các đạo thiên binh. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Quân vương địa cầu và tất cả chư dân, quan chức và các vị 

chính quyền trên cõi đất, các thanh niên và cả những cô gái tân, 

những ông cụ già với đoàn con trẻ. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Họ hãy ca tụng danh Chúa, vì danh Người siêu phàm, độc 

nhất, oai nghiêm. Người tràn lan trên trời dưới đất, và Người nâng 

cao quyền thế dân Người. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Dân Người là đề tài ca tụng cho mọi tín hữu, cho hết thảy 

con cái Israel, dân tộc sống gần gũi với Người. 

 Ð. Trời đất đầy vinh quang của Chúa. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 7 và 13 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, 

Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 16, 12-15 

“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn 

nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể 

lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất 

cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì 

sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. 

Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy 

mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của 

Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan 

truyền cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 15, 16.19 

Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con từ trong thế gian, và 

đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con 

tồn tại”. Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          x. Tv 67, 8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa đứng đầu dân tộc tiến ra, Chúa lên đường 

với họ và ở trong họ,thì đất rung động và trời vỡ lở. Alleluia.  

Bài Ðọc 1            Cv 18, 1-8 

“Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ,  

và giảng trong hội đường”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp 

một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi 

đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục 

xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ. Và vì 

chung một nghề, nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ: họ làm 

nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sabbat, ngài đến tranh luận 

tại hội đường, nêu danh Chúa Giêsu, thuyết phục người Do-thái và 

Hy-lạp. 

Khi Sila và Timôthêu từ Macêđônia đến, Phaolô chỉ chuyên lo 

việc giảng dạy, minh chứng cho người Do-thái biết Chúa Giêsu là 

Ðức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên ngài dũ áo nói 

với họ: “Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi, tôi vô can, 

từ đây, tôi sẽ đến với dân ngoại”. 

Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Titô Giustô 

có lòng kính sợ Chúa, nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ 

Crispô trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa; nhiều người 

Corintô nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế 

gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 16, 16-20 

“Các con sẽ buồn sầu,  

nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các 

con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì 

Thầy về cùng Cha”. 

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người 

nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại 

một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như 

thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa 

gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?” 

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: 

“Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy 

Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật 

với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. 

Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm 

vui”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 23, 20 

Này đây ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Alleluia. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 5, 9-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu Chúa mà cứu chuộc chúng con, 

thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi nước. Chúa đã 

làm cho chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa. 

Alleluia.  

Bài Ðọc 1          Cv 18, 9-18 

“Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

(Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán 

bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, 

chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại 

con, vì trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Phaolô ở lại đó 

một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ. 

(Ðến) thời Galliô làm tổng trấn xứ Akaia, người Do-thái đồng 

lòng nổi lên chống Phaolô và điệu ngài đến toà án mà thưa rằng: 

“Người này xui dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật”. Phaolô toan mở 

miệng, thì Galliô nói với người Do-thái rằng: “Hỡi người Do-thái, 

nếu quả thật là điều chi tội ác, ta sẽ có lý mà nghe các ngươi; nhược 

bằng chỉ là những tranh luận về đạo lý, danh từ và lề luật, thì các 

ngươi hãy liệu lấy; ta không muốn xử các việc ấy”.  

Rồi ông đuổi họ ra khỏi toà án. Mọi người liền bắt Sosthênê, 

trưởng hội đường, và đánh đập ông ta trước toà án, thế mà Galliô 

cũng chẳng lưu tâm gì đến. Còn Phaolô thì lưu lại đó nhiều ngày, 

rồi từ giã anh em, xuống tàu đi Syria (với Priscilla và Aquila); tại 

Cenchri, ngài cạo trọc đầu, vì ngài đã khấn như thế. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 46, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa 

tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế 

trên khắp trần gian. 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Người bắt các dân tùng phục chúng tôi, và đặt chư quốc dưới 

chân chúng tôi. Người đã chọn cho chúng tôi phần gia sản, vinh dự 

của Giacob mà Người sủng ái. 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa, hãy ca 

mừng, ca mừng Vua của chúng ta. 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia                  Cl 3, 1 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, 

thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 16, 20-23a 

“Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy 

bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui 

mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở 

thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã 

đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến 

cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây 

giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các 

con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. 

Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Rm 4, 25 

Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 

sống lại, để chúng ta được công chính hóa. Alleluia. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              1 Pr 2, 9 

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi 

anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. 

Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 18, 23-28 

“Apollô trưng Thánh Kinh  

để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua 

các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững 

mạnh. 

Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, 

rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học 

thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những 

điều về Ðức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế 

ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và 

Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho 

ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến 

khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Ðến nơi, 

ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác 

những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để 

minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 46, 2-3. 8-9. 10 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa 

tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế 

trên khắp trần gian. 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh 

mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự 

trên ngai thánh của Người. 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên 

Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên 

Chúa: Người là Ðấng muôn phần cao cả! 

Ð. Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Ga 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 16, 23b-28 

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy 

bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì 

Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân 

danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được 

niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà 

nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà 

nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó 

các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính 

Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi 

vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. 

Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ 

thế gian mà về cùng Cha”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Ga 17, 24 

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con 

ở đâu, chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh 

quang mà Cha đã ban cho Con. Alleluia. 
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LỄ THĂNG THIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ              Cv 1, 11 

Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời! 

Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy 

Người lên trời. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 1, 1-11 

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 

những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày 

Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã 

tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương 

khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng 

chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và 

đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra 

lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều 

Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng 

Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày 

nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. 

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến 

lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu 

phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định 

do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của 

Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân 

cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho 

đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các 

ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. 

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang 

xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói 

rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức  
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Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức 

như các ông đã thấy Người lên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa 

tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế 

trên khắp trần gian. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca 

mừng, ca mừng Vua ta! 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh 

mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự 

trên ngai thánh của Người. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2          Ep 1, 17-23 

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và 

mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được 

sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu 

gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, 

và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng 

ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng 

Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm 

cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên 

trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và 

quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời 

sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm 

đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của 

Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 28, 16-20 

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã 

chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ 

còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền 

năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi 

giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con 

và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 

các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Alleluia. 
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LỄ THĂNG THIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ              Cv 1, 11 

Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời! 

Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy 

Người lên trời. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 1, 1-11 

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 

những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày 

Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã 

tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương 

khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng 

chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và 

đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra 

lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều 

Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng 

Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày 

nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. 

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến 

lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu 

phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định 

do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của 

Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân 

cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho 

đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các 

ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. 

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang 

xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói 

rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức  
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Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức 

như các ông đã thấy Người lên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa 

tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế 

trên khắp trần gian. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca 

mừng, ca mừng Vua ta! 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh 

mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự 

trên ngai thánh của Người. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2          Ep 1, 17-23 

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và 

mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được 

sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu 

gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, 

và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng 

ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng 

Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm 

cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên 

trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và 

quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời 

sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm 

đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của 

Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm               Mc 16, 15-20 

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông,  

Người rời khỏi các ông mà lên trời”. 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. 

Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận 

phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân 

danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên 

những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. 

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự 

bên hữu Thiên Chúa. 

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng 

hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ 

kèm theo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Alleluia. 
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LỄ THĂNG THIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ              Cv 1, 11 

Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời! 

Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy 

Người lên trời. Alleluia. 

Bài Ðọc 1            Cv 1, 1-11 

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 

những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày 

Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã 

tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương 

khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng 

chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và 

đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra 

lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều 

Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng 

Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày 

nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. 

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến 

lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu 

phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định 

do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của 

Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân 

cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho 

đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các 

ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. 

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang 

xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói 

rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức  
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Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức 

như các ông đã thấy Người lên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa 

tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế 

trên khắp trần gian. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca 

mừng, ca mừng Vua ta! 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh 

mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự 

trên ngai thánh của Người. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2          Ep 1, 17-23 

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và 

mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được 

sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu 

gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, 

và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng 

ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng 

Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm 

cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên 

trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và 

quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời 

sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm 

đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của 

Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                 Lc 24, 46-53 

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông,  

Người rời khỏi các ông mà lên trời”. 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi 

chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống 

lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội 

trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những 

sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy 

các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên 

cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, 

và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người 

chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông 

thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông 

luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. 

Alleluia. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 26, 7-9 

Lạy chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Về phần Chúa, lòng con 

tự nhắc lời này: hãy tìm ra mặt Chúa, và con tìm ra mặt Chúa, xin 

Chúa đừng ẩn mặt xa con. Alleluia.  

Bài Ðọc 1          Cv 1, 12-14 

“Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện”. 

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. 

(Sau khi Chúa Giêsu lên trời), các Tông đồ xuống khỏi núi gọi 

là Núi Ô-liu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, bằng 

quãng đường (được đi trong) ngày Sabbat. 

Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và 

Gioan, Anrê và Philipphê, Giacôbê con ông Alphê và Simon 

Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú ngụ. 

Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy 

người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, với các anh em Người. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 26, 1.4.7-8a 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. (c. 13). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. (c. 13). 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. (c. 13). 
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3) Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu, xin thương xót và 

nhậm lời tôi. Về Chúa, lòng tôi tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. (c. 13). 

Bài Ðọc 2                1 Pr 4, 13-16 

“Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Ðức Kitô,  

thì phúc cho anh em”. 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, được thông phần vào các sự thống khổ của 

Chúa Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của Người 

được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ. 

Nếu anh em bị xỉ nhục vì Danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh 

em, vì danh dự, vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, là chính 

Thánh Thần Người sẽ ngự trên anh em. 

Ước rằng không ai trong anh em phải khổ vì sát nhân, trộm 

cướp, gian phi hay là tham lam của kẻ khác; nếu chỉ vì là kitô hữu 

thì đừng hổ thẹn, hãy ca ngợi Thiên Chúa vì danh hiệu đó. 

Bởi chưng nay đã đến thời phán xét, bắt đầu từ nhà Thiên Chúa. 

Vậy nếu chúng ta chịu phán xét đầu tiên, thì vận cùng của 

những kẻ không theo Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? 

Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì kẻ vô đạo và 

người tội lỗi sẽ chạy vào đâu? 

Vì vậy những ai phải khốn cực theo ý Thiên Chúa, hãy phó 

mạng sống mình cho Ðấng Tạo Hóa trung tín mà cứ làm việc lành. 

Ðó là Lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 18 

Alleluia, alleluia. - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 17, 1-11a 

“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã 

đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển 

Cha. 

Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng 

ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống 

đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là Thiên Chúa duy nhất chân 

thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha 

dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con.  

Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, 

với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con 

đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho 

Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng 

đã tuân giữ lời Cha. 

Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi 

Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng 

và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, 

và chúng tin rằng Cha đã sai Con. 

Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng 

cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi 

sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con 

đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng 

chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.  

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Lạy Cha, Con xin Cha cho chúng nên một, như chúng Ta là 

một. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 26, 7-9 

Lạy chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Về phần Chúa, lòng con 

tự nhắc lời này: hãy tìm ra mặt Chúa, và con tìm ra mặt Chúa, xin 

Chúa đừng ẩn mặt xa con. Alleluia.  

Bài Ðọc 1             Cv 1, 15-17. 20a. 20c-26 

“Phải chọn lấy một người trong những người có mặt đây,  

để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông 

có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng 

nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ðavit để 

tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn 

cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. 

Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Một người khác sẽ 

lãnh lấy chức vụ của nó”. 

Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian 

Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy, cho 

đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn 

lấy một người trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta 

làm chứng Người đã sống lại”. Họ giới thiệu hai người: Giuse tức 

Basabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Ðoạn họ cầu 

nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin 

hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này, để nhận chức vụ và tước 

hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. 

Thế rồi họ bắt thăm và Matthia đã trúng thăm: Ông được kể vào với 

số mười một tông đồ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 102, 1-2. 11-12. 19-20ab 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, 

và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân 

Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ 

đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.  

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh, và vương 

quyền Người phủ trị trên khắp muôn loài. Hãy chúc tụng Chúa đi, 

chư vị thiên thần, dũng lực hùng anh thi hành lời Chúa. 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2               1 Ga 4, 11-16 

“Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa,  

và Thiên Chúa ở trong người ấy”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường 

ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên 

Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở 

trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt 

hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người 

ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và 

chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình 

làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, 

thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. 

Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa 

đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì 

ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 14, 18; 16, 22 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm              Ga 17, 11b-19 

“Ðể chúng được nên một như Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy 

Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho 

Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, 

Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã 

giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con 

người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về 

cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để 

chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. 

Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì 

chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế 

gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn 

giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng 

như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong sự 

thật: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì 

Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, 

để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Lạy Cha, Con xin Cha cho chúng nên một, như chúng Ta là 

một. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 26, 7-9 

Lạy chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Về phần Chúa, lòng con 

tự nhắc lời này: hãy tìm ra mặt Chúa, và con tìm ra mặt Chúa, xin 

Chúa đừng ẩn mặt xa con. Alleluia.  

Bài Ðọc 1              Cv 7, 55-59ab 

“Tôi thấy Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, 

đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên 

hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và 

Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la 

và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, 

họ ném đá ông, Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một 

người thanh niên tên là Saolô. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc 

ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. 

Thế rồi ông quì xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng 

trách cứ họ về tội lỗi này”. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 96, 1 và 2b. 6 và 7c. 9 

Ð.  Chúa hiển trị, Người là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu. 

Ð.  Chúa hiển trị, Người là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được 

thấy vinh hiển của Người. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy 

Người. 

Ð.  Chúa hiển trị, Người là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất 

đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

Ð.  Chúa hiển trị, Người là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2              Kh 22, 12-14. 16-17. 20 

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan đã nghe tiếng phán cùng tôi rằng: “Này Ta đến 

ngay, Ta có phần thưởng để trả công cho mỗi người tuỳ các việc 

người ấy đã làm. Ta là Alpha và Ômêga, là thứ nhất và cuối cùng, là 

nguyên thuỷ và cùng đích. Phúc cho những ai giặt áo của mình 

trong máu Con Chiên, để được hưởng dùng cây sự sống, và được 

qua cửa để vào thành. 

“Ta là Giêsu, đã sai thiên thần đến làm chứng cho các ngươi về 

những điều có liên quan đến các giáo đoàn. Ta là gốc rễ, là dòng dõi 

Ðavit, là sao mai sáng chói”. 

Thần Trí và tân nương nói: “Hãy đến!” Và kẻ nào nghe cũng 

hãy nói: “Hãy đến!” Và ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy nhận lãnh 

nhưng không nước sự sống. 

Ðấng làm chứng những điều ấy phán: “Phải, Ta đến ngay”. 

“Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia         Ga 14, 18; 16, 22 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 17, 20-26 

“Ðể chúng được hoàn toàn nên một”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy 

Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn 

cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người 

nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả 

chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. 

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng 

nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong 

Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha 

đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.” 

“Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con 

ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh 

quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi 

tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, 

nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai 

Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho 

chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong 

chúng nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Lạy Cha, Con xin Cha cho chúng nên một, như chúng Ta là 

một. Alleluia. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Cv 1, 8 

Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống 

trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy đến tận cùng 

trái đất. Alleluia.  

Bài Ðọc 1            Cv 19, 1-8 

“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, 

rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà 

đã nhận Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Nguyên việc có Thánh 

Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói”. Ngài lại hỏi: “Vậy 

các ngươi đã chịu phép rửa của ai?” Họ thưa: “Phép rửa của Gioan”. 

Phaolô liền bảo: “Gioan thanh tẩy dân chúng bằng phép rửa sám hối 

mà rằng: Hãy tin vào Ðấng sẽ đến sau ông, tức là Ðức Giêsu”. Nghe 

vậy, họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Phaolô đặt 

tay trên họ, thì Thánh Thần đến ngự xuống trên họ, họ liền nói được 

nhiều thứ tiếng và nói tiên tri. Tất cả đàn ông chừng mười hai 

người. 

Ngài vào hội đường, và trong suốt ba tháng, Ngài mạnh dạn rao 

giảng, tranh luận và thuyết phục về nước Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những 

kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Như làn khói toả, chúng rã 

tan, như mẩu sáp ong gần lửa chảy ra, những đứa ác nhân tiêu vong 

trước nhan Thiên Chúa. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên 

Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn 

ca danh Người, danh hiệu Người là Chúa, hãy mừng rỡ hân hoan 

trước nhan Người. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên 

Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho 

những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 16, 29-33 

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ 

Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con 

biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó 

chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các 

ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các 

con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng 

Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói 

với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. 

Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, 

Thầy đã thắng thế gian”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 14, 18; 16,22 

Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ lại đến 

với các con, và lòng các con sẽ vui mừng”. Alleluia. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ        Kh 1, 17-18 

Ta là Đâng trước hết và là Đấng sau cùng; Ta là Đấng hằng 

sống, Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 20, 17-27 

“Tôi đi cho hết quãng đường đời  

và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời 

các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, ngài nói 

với họ: “Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi 

đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng 

khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người 

Do-thái âm mưu hại tôi. Các ông biết tôi không từ chối làm một 

điều gì hữu ích cho các ông, tôi đã rao giảng và dạy dỗ các ông nơi 

công cộng và tại tư gia, minh chứng cho người Do-thái và dân ngoại 

biết phải hối cải trở về với Thiên Chúa, phải tin Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta. Và giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi 

Giêrusalem mà không biết ở đó có những gì xảy đến cho tôi, chỉ 

biết là từ thành này qua thành khác, Thánh Thần báo trước cho tôi 

rằng: xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Giêrusalem. Nhưng tôi 

không sợ chi cả, không kể mạng sống tôi làm quý, miễn là tôi đi cho 

hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi 

đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu là làm chứng về Tin Mừng ơn Thiên 

Chúa. Và giờ đây, tôi biết rằng hết thảy các ông là những người 

được tôi ghé qua rao giảng nước Thiên Chúa, các ông sẽ chẳng còn 

thấy mặt tôi nữa. Vì thế hôm nay tôi quả quyết với các ông rằng: tôi 

trong sạch không dính máu người nào cả. Vì chưng, tôi không trốn 

tránh, khi phải rao giảng cho các ông mọi ý định của Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 67, 10-11. 20-21 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, 

và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn 

chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị 

cho kẻ cơ bần. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia. Thiên Chúa là Ðấng 

cứu độ, Ngài vác đỡ gánh nặng chúng ta. Thiên Chúa chúng ta là 

Thiên Chúa cứu độ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi tay 

tử thần. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 16 

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin cùng Cha, và Người sẽ ban cho 

các con Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 17, 1-11a 

“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã 

đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển 

Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con 

cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự 

sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất 

chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. 

“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc 

mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho 

Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi 

Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã 

đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã 

ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng 

biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những 

lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh 

nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng 

Cha đã sai Con. 

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, 

nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. 

Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, 

và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, 

nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Ga 14, 26 

Chúa phán: “Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, 

chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở các con tất cả 

những gì Thầy đã nói với các con”. Alleluia. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy muôn dân hãy vỗ tay, hãy ca mừng Thiên Chúa trong 

tiếng reo vui. Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 20, 28-38 

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa,  

Ðấng có quyền năng kiến tạo 

 và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn 

Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà 

Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của 

Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng 

sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng 

không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn 

nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông 

hãy tỉnh thức, và nhớ rằng trong ba năm trời, đêm ngày tôi không 

ngừng sa lệ mà khuyên bảo từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác 

các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, Người là 

Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia 

nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hoá. Tôi đã 

không ham muốn bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các 

ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì 

chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho 

các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu 

đuối, và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: “Cho thì có phúc hơn là 

nhận”.” 

Nói xong, ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy 

đều khóc lớn tiếng, và ôm cổ Phaolô mà hôn, họ đau buồn nhất là vì 

lời ngài vừa nói rằng họ sẽ không còn thấy mặt ngài nữa. Rồi họ 

tiễn đưa ngài xuống tàu. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Ôi Thiên Chúa, xin tỏ ra quyền năng của Chúa. Ôi Thiên 

Chúa, xin củng cố sự việc Chúa đã làm cho chúng con! Vì thánh đài 

của Chúa ở Giêrusalem, các vua sẽ tiến dâng Ngài lễ vật. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa, hãy xướng lên bài 

ca mừng Chúa, mừng Ðấng ngự giá qua cõi trời, cõi trời ngàn thu! 

Kìa Ngài lên tiếng, tiếng nói quyền năng: “Các ngươi hãy nhìn biết 

quyền năng Thiên Chúa”. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Oai nghiêm Ngài chiếu giãi trên Israel, và quyền năng Ngài 

trên cõi nước mây. Từ thánh điện của Ngài, Thiên Chúa đáng tôn 

sợ. Thiên Chúa của Israel, chính Ngài ban cho dân Ngài được quyền 

năng và mãnh lực. 

Ð. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - 

Alleluia. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm              Ga 17, 11b-19 

“Ðể chúng được nên một như Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy 

Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban 

cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, 

Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã 

giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con 

người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về 

cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để 

chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. 

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì 

chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế 

gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn 

giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng 

như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong 

chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, 

thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh 

hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 15, 26-27 

Chúa phán: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ sai đến với 

các con, Người là Thần Chân Lý bới Cha mà ra. Người sẽ làm 

chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng về Thầy”. Alleluia. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Dt 4, 16 

Chúng tôi tin tưởng chạy đến tòa ơn Chúa, để nhờ Chúa thương 

đến, chúng tôi được ơn Chúa tùy thời cơ thuận tiện. Alleluia.  

Bài Ðọc 1              Cv 22, 30; 23, 6-11 

“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái 

tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các 

thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng 

trước mặt họ. Phaolô biết có một số người thuộc phe Sađốc, và một 

số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: 

“Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử 

vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”. Ngài 

vừa nói thế, thì xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa các người biệt phái 

và Sađốc, và hội đồng đâm ra chia rẽ. Vì các người Sađốc cho rằng 

không có sự sống lại, không có thiên thần và thần linh; còn các 

người biệt phái thì tin tất cả điều đó. Tiếng la lối inh ỏi, và có mấy 

người biệt phái đứng lên bênh vực rằng: “Chúng tôi không thấy 

người này có tội gì; và nếu thần linh hay thiên thần nói với người 

này thì sao?” Cuộc tranh luận đã đến hồi gây cấn, viên quản cơ sợ 

Phaolô bị phân thây, nên sai lính xuống kéo ngài ra khỏi họ và dẫn 

về đồn. 

Ðêm sau, Chúa hiện đến cùng ngài và phán: “Hãy can đảm lên! 

Con đã làm chứng về Ta tại Giêrusalem thế nào, thì cũng phải làm 

chứng về Ta tại Rôma như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con 

thưa cùng Chúa: Ngài là chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Bởi thế, lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài 

thấy điều hư nát. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa, tới muôn 

muôn đời! 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 18 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 17, 20-26 

“Xin cho chúng nên một”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con 

không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, 

nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha 

ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong 

Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh 

hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là 

một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn 

toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu 

mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban 

cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, 

để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha 

đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người 

này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh 

Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong 

chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 16, 7 

Chúa phán: “Thầy phải nói sự thật với các con: Thầy đi thì ích 

lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không 

đến với các con”. Alleluia. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ            Kh 1, 5-6 

Chúa Ki-tô đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu mình 

mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên 

vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa Cha của Người. Alleluia.  

Bài Ðọc 1                Cv 25, 13-21 

“Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa 

chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem 

chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có một người tù Phêlixê 

để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các thượng tế và kỳ lão Do-thái đã đến 

xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: “Người Rôma không 

có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên 

cáo, và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình”. Vậy họ liền 

đến đây, ngày hôm sau tôi ngồi toà án, truyền điệu bị cáo đến. Các 

nguyên cáo đều có mặt, nhưng không đưa ra một tội trạng nào, như 

tôi đã ngờ trước; họ chỉ tố cáo hắn mấy điều về mê tín, về một 

Giêsu nào đó đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống. Ðang phân 

vân về vấn đề ấy, tôi hỏi hắn có muốn đi Giêrusalem để được xét xử 

tại đó về các điều ấy không. Nhưng Phaolô nại đến thẩm quyền của 

hoàng đế Augustô, nên tôi đã truyền giữ hắn lại để nạp cho hoàng 

đế”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 102, 1-2. 11-12. 19-20ab 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người 

còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang 

tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh, và vương 

quyền Người phủ trị trên khắp muôn loài. Hãy chúc tụng Chúa đi, 

chư vị thiên thần, dũng lực hùng anh, thi hành lời Chúa. 

Ð. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh (c. 19a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 18 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ 

côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 21, 15-19 

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa 

với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con 

có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa 

Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy 

chăn dắt các chiên con của Thầy”. 

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. 

Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. 

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu 

mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba 

“Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết 

mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy 

chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: 

khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con 

già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con 

đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ 

chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy 

đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Ga 16, 13 

Chúa phán: “Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết 

tất cả sự thật”. Alleluia. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Cv 1, 14 

Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy phụ 

nữ và Maria mẹ Chúa Giê-su, và với các anh em Người. Alleluia.  

Bài Ðọc 1             Cv 28, 16-20. 30-31 

“Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với 

người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái 

đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: “Thưa anh em, dầu tôi đây không 

làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại 

Giêrusa-lem và bị nộp trong tay người Rôma. Khi đã điều tra, họ 

muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do-thái 

chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế, nhưng không 

phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói 

chuyện: Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng 

xích này”. 

Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả 

những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ 

những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn 

cấm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 10, 5. 6 và 8 

Ð.  Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa 

 (c. 8b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Chúa kiểm soát người hiền đức, kẻ ác nhân, ai chuộng điều 

ác, thì linh hồn Người ghét bỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa 

 (c. 8b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Trên lũ tội nhân Người làm mưa than đỏ diêm sinh, và phần 

chén của chúng là luồng gió lửa. Bởi Chúa công minh, nên Người 

thích chuyện công minh, người chính trực sẽ nhìn thấy thiên nhan. 

Ð.  Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa 

 (c. 8b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 16 

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ 

nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Ga 21, 20-25 

“Chính môn đệ này làm chứng  

về những việc đó và đã viết ra”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo 

sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa 

Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi 

Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu 

Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến 

con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là 

môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: 

“Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại 

mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”. 

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và 

chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác 

Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả 

thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Ga 16, 14 

Chúa phán: “Thánh Thần sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ 

lãnh nhận từ nơi Thầy, mà ban truyền cho các con”. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG 

THÁNH LỄ VỌNG: 

Các bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, 

hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống. 

Ca nhập lễ          Rm 5, 5; 10-11 

Tình yêu của Thiên Chúa tràn đầy tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh 

Thần của Người ngự trong chúng ta. Alleluia.  

Bài Ðọc 1             Xh 19,3-8a. 16-20b 

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai” 

Bài trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa. 

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà 

Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi 

đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập. Ta đã mang các ngươi 

trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu 

các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu 

của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với 

Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. 

Ðó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel”. 

Môisen trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình 

bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân đồng thanh 

đáp: “Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành”. 

Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp loè và mây 

dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang. Toàn dân trong 

trại kinh hãi. Môisen đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng 

dưới chân núi. Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó 

trong ngọn lửa: khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển 

dữ dội. Tiếng tù và càng rúc mạnh. Môisen nói và Thiên Chúa đáp 

lại trong tiếng sấm. Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi 

Môisen lên đỉnh núi. Ðó là Lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 103, 1-2a và 25c, 27-28, 29bc-30 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất. 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng Ðế 

của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh 

sáng choàng thân như mang áo khoác. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất. 

2) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo 

thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của 

Ngài, kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống 

chung cùng loài to lớn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất. 

3) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương 

thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, 

Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất. 

4) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về 

chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi tới, chúng được tạo thành, 

vì Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất. 
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Bài Ðọc 2                 Rm 8, 22-27 

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta  

bằng những tiếng than khôn tả”. 

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật 

đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải 

chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã 

được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ 

trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và 

cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà 

chúng ta được cứu độ. 

Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy 

vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng 

nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ 

kiên tâm trông đợi. 

Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng 

ta. Vì chúng ta không biết cầu ngyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng 

chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn 

tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. 

Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. 

Ðó là Lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập 

tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong 

lòng họ. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Ga 7,37-39 

“Phát sinh nước hằng sống” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng 

lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai 

tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống 

sẽ chảy ra như giòng sông”. 

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi 

Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 7, 37 

Vào ngày cuối cùng dịp lễ, Chúa Giê-su đứng lên giảng lớn 

tiếng rằng; “Ai khát nước, hãy đến cùng ta và hãy uống”. Alleluia. 
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THÁNH LỄ TRONG NGÀY 

Ca nhập lễ               Kn 1, 7 

Thánh Thần Chúa chan hòa khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự 

và thông biết mọi lời. Alleluia.  

Bài Ðọc 1            Cv 2, 1-11 

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần  

và bắt đầu lên tiếng nói”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một 

nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa 

vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng 

lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều 

được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ 

theo Thánh Thần ban cho họ nói. 

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức 

từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn 

lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói 

tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: 

“Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê 

ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ 

của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, 

Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, 

Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở 

đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều 

nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của 

Thiên Chúa!” 

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này 

nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy 

rượu rồi”.] 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca            Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất (c. 30). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên 

Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công 

cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất (c. 30). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về 

chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo 

thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất (c. 30). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho 

Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con 

làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. 

 Ð.  Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ 

mặt trái đất (c. 30). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 2            1 Cr 12, 3b-7. 12-13 

“Trong một Thánh Thần,  

tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Cô-rintô. 

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà 

lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có 

một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có 

nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm 

mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho 

từng người, tuỳ theo lợi ích. 

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các 

chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. 

Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để 

làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự 

do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca Tiếp Liên 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, 

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! 

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; 

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! 

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời, 

là khách trọ hiền lương của tâm hồn, 

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng. 

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, 

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. 

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, 

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. 

Nếu không có Chúa trợ phù, 

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. 
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Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, 

và chữa cho lành nơi thương tích. 

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, 

chỉnh đốn lại chỗ trật đường. 

Xin Chúa ban cho các tín hữu, 

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. 

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, 

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. 

(Amen. Alleluia.) 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập 

tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong 

lòng họ. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 20, 19-23 

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:  

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các 

môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện 

đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói 

điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ 

các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội 

người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 14, 18; 16,22 

Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và ca 

tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Alleluia. 
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CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa 

đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.  

Bài Ðọc 1          Xh 34, 4b-6. 8-9 

“Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như 

Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên 

Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu 

danh Chúa. 

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! 

Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín 

thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy 

Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy 

đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi 

gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc 

tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh 

danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn 

đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng 

ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 
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Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca 

ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các 

Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh 

muôn đời. 

 Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

Bài Ðọc 2             2 Cr 13, 11-13 

“Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô,  

tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy 

khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, 

thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh 

em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây 

gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa 

Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Kh 1, 8 

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa 

Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang 

có, đã có và sẽ đến. - Alleluia. 
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Phúc Âm                  Ga 3, 16-18 

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến  

để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã 

yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở 

Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì 

Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế 

gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin 

Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận 

phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh 

Thần của Con Chúa, vào tâm hồn chúng ta mà kêu lên rằng: Abba, 

nghĩa là lạy Cha. 
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CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa 

đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.  

Bài Ðọc 1             Ðnl 4, 32-34. 39-40 

“Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu 

những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người 

trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra 

một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe 

thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã 

nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà 

còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, 

điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị 

kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân 

tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều 

đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các 

ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, 

chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân 

giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các 

ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và 

tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh 

chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà 

chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực 

hữu. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

4) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 
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Bài Ðọc 2                 Rm 8, 14-17 

“Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử;  

trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là 

con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ 

trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần 

ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba - lạy Cha!” Vì chính Thánh Thần 

đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên 

Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là 

thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta 

đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh 

quang với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Kh 1, 8 

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa 

Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang 

có, đã có và sẽ đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 28, 16-20 

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Matthêu. 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ 

trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn 

hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền 

năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi 

giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, 

và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 

các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh 

Thần của Con Chúa, vào tâm hồn chúng ta mà kêu lên rằng: Abba, 

nghĩa là lạy Cha. 

CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa 

đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.  

Bài Ðọc 1          Cn 8, 22-31 

“Khi địa cầu chưa sinh nở,  

sự khôn ngoan đã được sinh thành”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành 

nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã 

làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu 

tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có 

vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa 

củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh 

ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo 

nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi 

trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi 

Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự 

vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để 

nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, 

bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người 

sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên 

quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca                Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng 

và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa 

nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa 

trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho 

quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật 

dưới chân con người. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở 

đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo 

đường biển khơi. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Bài Ðọc 2             Rm 5, 1-5 

“Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta 

được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng 

cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, 

và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. 

Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi 

biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân 

đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì  
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lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống 

lòng chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Kh 1, 8 

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa 

Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang 

có, đã có và sẽ đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 16, 12-15 

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh 

nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn 

nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể 

lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất 

cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì 

sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. 

Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy 

mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của 

Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan 

truyền cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh 

Thần của Con Chúa, vào tâm hồn chúng ta mà kêu lên rằng: Abba, 

nghĩa là lạy Cha. 
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LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM A 

Ca nhập lễ            Tv 80, 17 

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn 

no mật từ hốc đá chảy ra.  

Bài Ðọc 1             Ðnl 8, 2-3. 14b-16a 

“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn  

mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn 

đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua 

sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để 

biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân 

giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả 

thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và 

cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: 

Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

“Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng đã 

dẫn đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Và Người là 

Ðấng đã dẫn các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh 

khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt 

nước nào; Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong 

hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các 

ngươi chưa từng biết tới”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, 

Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh 

chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo 

rắc sương đông như tro bụi trắng. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ 

và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào 

như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Bài Ðọc 2             1 Cr 10, 16-17 

“Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều,  

cũng chỉ là một thân thể”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc 

tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm 

bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó 

sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta 

cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một 

tấm bánh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca Tiếp Liên 

“Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen” 

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả 

hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết. 

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo 

và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca! 

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì 

Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức 

ngợi khen Người. 

3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác 

thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 

4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai 

người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ. 

5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm 

ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ! 

6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần 

đầu tiên được thiết lập ra. 

7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo 

luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ. 

8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ 

cho sự sáng sủa. 

9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra 

lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người. 

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép 

cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ. 

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt 

Chúa, và rượu trở nên máu Người. 

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ 

xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên. 
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13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, 

không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa 

Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, 

không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn 

thân. 

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người 

này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà 

Người không bị tiêu hao. 

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số 

phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết. 

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, 

cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy. 

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong 

miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như 

nhau. 

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, 

nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên 

trong. 

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của 

khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không 

nên ném cho loài khuyển. 

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát 

tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta 

được tặng manna. 

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin 

Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban 

cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 
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24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa 

nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao 

xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của 

Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh 

của nước trời. Amen. Alleluia. 

Alleluia          Ga 6, 51-52 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời 

xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 51-59 

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh 

hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và 

bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy 

người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể 

lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với 

họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con 

Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các 

ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, 

Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và 

máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong 

Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai 

Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống 

nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các 

ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn Thịt ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 
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LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B 

Ca nhập lễ            Tv 80, 17 

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn 

no mật từ hốc đá chảy ra.  

Bài Ðọc 1            Xh 24, 3-8 

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe 

tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa 

rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi 

lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn 

thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, 

ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và 

hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy 

phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. 

Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi 

xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông 

lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên 

Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

Ð. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc 

thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ 

gãy xiềng xích cho tôi. 

Ð. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu 

cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt 

toàn thể dân Ngài. 

Ð. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           Dt 9, 11-15 

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu 

bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn 

hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không 

thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ 

chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại 

ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên 

kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu 

của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm 

của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương 

tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể 

phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian 

của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới 

thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp 

đời đời đã hứa cho họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca Tiếp Liên 

“Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen” 

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả 

hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết. 

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo 

và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca! 

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì 

Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức 

ngợi khen Người. 

3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác 

thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 

4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai 

người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ. 

5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm 

ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ! 

6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần 

đầu tiên được thiết lập ra. 

7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo 

luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ. 

8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ 

cho sự sáng sủa. 

9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra 

lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người. 

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép 

cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ. 

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt 

Chúa, và rượu trở nên máu Người. 

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ 

xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên. 
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13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, 

không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa 

Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, 

không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn 

thân. 

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người 

này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà 

Người không bị tiêu hao. 

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số 

phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết. 

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, 

cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy. 

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong 

miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như 

nhau. 

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, 

nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên 

trong. 

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của 

khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không 

nên ném cho loài khuyển. 

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát 

tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta 

được tặng manna. 

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin 

Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban 

cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 
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24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa 

nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao 

xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của 

Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh 

của nước trời. Amen. Alleluia. 

Alleluia          Ga 6, 51-52 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời 

xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mc 14, 12-16. 22-26 

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết 

chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy 

muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người 

liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu 

gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy 

vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng 

tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' 

Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng 

và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào 

thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt 

Qua. 

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, 

bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là 

Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi 

người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân 

ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn 

uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong 

nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây 

Dầu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn Thịt ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C 

Ca nhập lễ            Tv 80, 17 

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn 

no mật từ hốc đá chảy ra.  

Bài Ðọc 1                 St 14, 18-20 

“Ông mang bánh và rượu tới”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem 

bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông 

chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo 

thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên 

Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. 

Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 109, 1. 2. 3. 4 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê 

(c. 4bc). 

1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi 

bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê 

(c. 4bc). 

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền 

bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê 

(c. 4bc). 
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3) “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh 

trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta 

đã sinh hạ ra Con”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê 

(c. 4bc). 

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là 

Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê 

(c. 4bc). 

Bài Ðọc 2             1 Cr 11, 23-26 

“Mỗi khi anh em ăn và uống 

 anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà 

tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, 

Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh 

nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm 

việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 

Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; 

mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì 

mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc 

Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca Tiếp Liên 

“Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen” 

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả 

hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết. 

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo 

và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca! 

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì 

Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức 

ngợi khen Người. 

3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác 

thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 

4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai 

người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ. 

5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm 

ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ! 

6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần 

đầu tiên được thiết lập ra. 

7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo 

luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ. 

8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ 

cho sự sáng sủa. 

9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra 

lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người. 

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép 

cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ. 

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt 

Chúa, và rượu trở nên máu Người. 

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ 

xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên. 
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13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, 

không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa 

Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, 

không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn 

thân. 

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người 

này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà 

Người không bị tiêu hao. 

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số 

phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết. 

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, 

cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy. 

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong 

miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như 

nhau. 

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, 

nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên 

trong. 

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của 

khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không 

nên ném cho loài khuyển. 

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát 

tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta 

được tặng manna. 

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin 

Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban 

cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 
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24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa 

nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao 

xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của 

Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh 

của nước trời. Amen. Alleluia. 

Alleluia          Ga 6, 51-52 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời 

xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Lc 9, 11b-17 

“Tất cả đều ăn no nê”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và 

chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 

mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ 

đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm 

thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với 

các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con 

chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua 

thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói 

với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm 

mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. 

Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc 

lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra 

cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 

mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn Thịt ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A 

Ca nhập lễ                Tv 32, 11.19 

Tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia, để cứu gỡ 

linh hồn họ khỏi chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.  

Bài Ðọc 1           Ðnl 7, 6-11 

“Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi là một dân hiến 

thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên Chúa các 

ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng của Người giữa mọi dân 

tộc trên mặt đất. Không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân tộc 

khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn các ngươi, 

vì thực ra, các ngươi ít số hơn mọi dân tộc khác; nhưng vì Chúa đã 

yêu thương các ngươi và giữ lời đã thề hứa với tổ phụ các ngươi 

rằng: Người dùng tay mạnh mẽ mà dẫn đưa và cứu chuộc các ngươi 

khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaon vua Ai-cập. Các ngươi sẽ biết 

rằng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, chính Người là Thiên Chúa 

hùng mạnh, trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với 

những kẻ yêu mến Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho 

đến muôn thế hệ. Người báo oán ngay những kẻ thù ghét Người, 

bằng cách tiêu diệt chúng không trì hoãn, trả báo tức khắc như 

chúng đã đáng tội. Vì vậy các ngươi hãy tuân giữ điều răn, nghi lễ 

và lề luật mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi thi 

hành”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 10 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 

2) Người đã thứ tha cho (ngươi) mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi 

khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 

3) Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho 

những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công 

cuộc Người cho con cái Israel. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 

4) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc 

tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Người (c. 17). 
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Bài Ðọc 2                 1 Ga 4, 7-16 

“Thiên Chúa thương yêu chúng ta trước”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu 

bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên 

Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không 

biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. 

Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là 

Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để 

nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không 

phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã 

thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, 

đền thay vì tội lỗi chúng ta. 

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường 

ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên 

Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở 

trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt 

hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người 

ở trong chúng ta: là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và 

chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình 

làm Ðấng Cứu Thế. 

Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở 

trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, 

chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng 

ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia                 Mt 11, 29ab 

Alleluia, alleluia! - Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy 

học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 25-30 

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời 

đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người 

hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho 

những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự 

đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. 

Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc 

khải cho. 

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, 

Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và 

hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và 

tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và 

gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 7, 37-38 

Chúa phán: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và hãy uống; Ai tin 

nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”. 

Hoặc đọc            Ga 19, 34 

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM B 

Ca nhập lễ                Tv 32, 11.19 

Tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia, để cứu gỡ 

linh hồn họ khỏi chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.  

Bài Ðọc 1             Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu 

thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta 

mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và 

mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như 

người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng 

mình trên chúng và đút cho chúng ăn. 

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ 

không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt 

Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là 

Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ 

 (c. 3). 

1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi 

ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ 

 (c. 3). 
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2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho 

các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ 

 (c. 3). 

3) Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao 

rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy 

mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ 

 (c. 3). 

Bài Ðọc 2         Ep 3, 8-12. 14-19 

“Biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã 

được ơn này là rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không 

thể thấu hiểu được, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân 

phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, 

Ðấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên 

quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn 

hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời 

mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong 

Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta 

mạnh dạn đến cùng Ngài. 

Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới 

đất. Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ 

Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên người 

thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Ðức Kitô ngự trong lòng 

anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức 

mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, 

dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí  
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hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn 

của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Mt 11, 29ab 

Alleluia, alleluia! - Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy 

học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. - 

Alleluia. 

Hoặc          1 Ga 4, 10b 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, 

và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 19, 31-37 

“Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, 

 và máu cùng nước chảy ra”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn 

treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày 

trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, 

sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh 

giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh 

với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã 

chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy 

ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước 

chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của 

người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị 

cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh 

rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có 

lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm 

thâu qua”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Ga 7, 37-38 

Chúa phán: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và hãy uống; Ai tin 

nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”. 

Hoặc đọc            Ga 19, 34 

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II SAU LỄ HIỆN XUỐNG 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM C 

Ca nhập lễ                Tv 32, 11.19 

Tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia, để cứu gỡ 

linh hồn họ khỏi chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.  

Bài Ðọc 1                Ed 34, 11-16 

“Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn 

chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm 

đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm 

đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà 

chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp 

chúng từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn 

dắt chúng trên các miền núi Israel, dọc theo các bờ suối, và trong 

những miền có dân cư. Ta sẽ thả chúng ăn trên những ngọn núi cao 

Israel, chúng nghỉ ngơi trong những đồng cỏ xanh tươi, và chúng ăn 

trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính Ta sẽ chăn dắt 

các chiên Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa 

phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, 

sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, 

con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công 

chính”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                   Tv 22, 1-3.4.5.6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn 

tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo 

mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là 

điều an ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bài Ðọc 2           Rm 5, 5-11 

“Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người Ðối với chúng ta “. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm 

hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo 

kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho 

người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. 

Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, 

nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa 

Kitô đã chết vì chúng ta. 

Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu 

của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. 

Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được 

giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi 

khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của 

chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển 

trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người 

mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Ga 10,14 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết 

các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. - Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm             Lc 15, 3-7 

“Anh em hãy chia vui với tôi,  

vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ 

ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất 

một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà 

đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, 

người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và 

những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì 

tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời 

sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín 

người công chính không cần hối cải”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 7, 37-38 

Chúa phán: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và hãy uống; Ai tin 

nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”. 

Hoặc đọc            Ga 19, 34 

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 
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Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng 

Chúa, vì húa ban ân huệ cho tôi.  

Bài Ðọc 1              Hc 24, 1-2. 5-7. 12-16. 26-30 

“Ðức Maria là toà sự khôn ngoan”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Ðức Khôn ngoan ngợi khen chính mình, được ca tụng trong 

Thiên Chúa, được ngợi khen giữa dân mình. Ðức Khôn ngoan mở 

miệng trong cộng đoàn Ðấng Tối Cao, được ngợi khen trước mặt uy 

quyền Người: “Ta phát xuất từ miệng Ðấng Tối Cao, ta được sinh ra 

trước mọi loài thụ tạo. Ta hoạt động trên trời để ánh sáng được 

chiếu toả khắp nơi; và như mây trời, ta bao trùm cả vũ trụ. Ta cư 

ngụ trên trời cao, và ngai toà của ta được đặt trên tầng mây. 

“Bấy giờ Ðấng Tạo thành muôn vật phán dạy ta, Ðấng dựng 

nên ta nghỉ ngơi trong nhà ta, và bảo ta rằng: “Hãy ở trong nhà 

Giacóp; hãy hưởng cơ nghiệp trong Israel; hãy đâm rễ trong những 

người ta chọn!” Ta được tạo dựng từ nguyên thuỷ, trước muôn đời. 

Ðến muôn đời ta vẫn chẳng giảm suy. Ta phục vụ trong đền thánh 

trước mặt Người. Và như thế, ta đứng vững ở Sion, ta cũng nghỉ 

ngơi trong thành thánh và uy quyền ta ở trong Giêrusalem. Ta ở mãi 

trong một dân được trọng vì, trong lãnh địa, trong cơ nghiệp của 

Thiên Chúa. Ta ở lại trong đại đoàn các Thánh. 

“Tất cả những ai yêu thích ta, hãy đến cùng ta, và các người sẽ 

được no đầy hoa quả của ta. Vì tinh thần của ta thì ngọt hơn mật 

ong, và gia nghiệp của ta thì ngọt hơn cả tàng ong. Người ta sẽ nhớ 

đến ta muôn đời. Những ai ăn ta sẽ còn đói, và những ai uống ta sẽ 

còn khát. Ai nghe ta sẽ không phải hổ ngươi, và những ai thi hành 

các việc của ta sẽ không mắc tội”.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi 

 (c. 1a). 

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được 

gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, 

vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi 

 (c. 1a). 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu 

đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, 

và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh 

năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi 

 (c. 1a). 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống 

Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, 

Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi 

 (c. 1a). 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, 

Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, 

và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi 

 (c. 1a). 

Bài Ðọc 2           Ep 1, 3-6. 11-12 

“Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô  

trước khi tạo dựng thế gian”. 
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Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi 

phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Chúa đã chọn 

chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được 

nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa trong tình yêu thương. 

Chiếu theo thánh ý của Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được 

phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang 

ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu 

của Ngài. Trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và 

anh em (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý định của Ngài 

là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành 

lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trước kia đã trông 

cậy vào Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc là              Gl 4, 4-7 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa 

đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Lề 

Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Lề Luật, hầu cho 

chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, 

Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, 

kêu lên rằng: “Abba”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn 

phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người 

thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. 

Đó là lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa 

ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. 

- Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 2, 41-52 

“Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để 

mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha 

mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. 

Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở 

lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng 

Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một 

ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ 

quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại 

Giêrsalem để tìm Người. 

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang 

ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe 

Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người 

đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người 

bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa 

cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. 

Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? 

Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” 

Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo 

hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria 

mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. 

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân 

sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 12, 9 

Maria ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời.     

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Dt 1, 1-6 

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”. 

Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái. 

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã 

phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau 

hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt 

làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác 

thành vũ trụ. 

Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể 

Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của 

mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm, 

trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao 

nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. 

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào 

trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã 

sinh hạ Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ 

là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán 

rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 96, 1 và 2b. 6 và 7c. 9 

Ð. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người (c. 7c). 

Hoặc đọc: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất 

(c. 1a và 9a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu. 
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Ð. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người (c. 7c). 

Hoặc đọc: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất 

(c. 1a và 9a). 

2) Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được 

thấy vinh hiển của Người. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy 

Người. 

Ð. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người (c. 7c). 

Hoặc đọc: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất 

(c. 1a và 9a). 

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất 

đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

 Ð. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người (c. 7c). 

Hoặc đọc: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất 

(c. 1a và 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 Sm 1, 1-8 

“Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”. 

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất. 

Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, 

tên là Elcana, con của Giêrôha, Giêrôha con của Êlihu, Êlihu con 

của Thôhu, Thôhu con của Súp, người Ephratha. Elcana có hai 

người vợ: một tên là Anna, người kia tên là Phênenna. Và Phênenna 

có nhiều con, còn Anna thì không có con. Vào những ngày luật quy 

định, ông này thường rời quê mình lên Silô để thờ lạy Chúa các đạo 

binh và hiến dâng của lễ. Tại Silô, có hai người con của Hêli là 

Ophni và Phêni, cả hai đều là tư tế của Chúa. Ngày kia Elcana đi tế 

lễ, ông chia phần cho bà vợ Phênenna và tất cả các con trai con gái 

của bà. Ông buồn sầu chia cho Anna có một phần, mặc dầu ông yêu 

bà: vì Thiên Chúa để cho bà phải son sẻ. Cả đối thủ của bà cũng làm 

cho bà buồn phiền và nhục mạ bà, vì Chúa đã để bà phải son sẻ. 

Hằng năm, mỗi lần đến ngày lên đền thờ Chúa, Elcana đều chia  
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phần như thế, và Anna cũng đều bị khiêu khích như vậy. Bà than 

khóc và không ăn uống gì. Vậy Elcana, chồng bà, đã nói với bà 

rằng: “Hỡi Anna, sao bà khóc, và không ăn uống gì? Sao bà buồn 

như vậy? Tôi đây chẳng quý hơn mười đứa con sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 115, 12-13. 14 và 17. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ 

kêu cầu danh Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, 

Giêrusalem hỡi! 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 14-20 

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng 

Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và 

nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào 

Tin Mừng”. 

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em 

là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh 

cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi 

trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo 

Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông 

Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi 

các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các 

người làm công, và đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 2, 5-12 

“Ðấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”. 
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Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ 

tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đã minh 

chứng trong một đoạn sách kia rằng: “Nhân loại là gì mà Chúa nhớ 

đến, con người là gì mà Chúa đến viếng thăm? Trong một thời gian, 

Chúa đã hạ Người xuống kém các thiên thần; Chúa lại đặt trên đầu 

Người triều thiên vinh quang và danh dự; Chúa đã đặt Người cai trị 

các công trình tay Chúa tác thành; và bắt vạn vật quy phục dưới 

chân Người. Vì khi Ngài bắt vạn vật quy phục Người, Ngài không 

trừ ra vật nào khỏi phục tùng Người. Hiện nay chúng ta chưa thấy 

mọi sự phục quyền Người. Nhưng Ðấng trong một thời gian bị hạ 

xuống kém các Thiên thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được 

triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ 

ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật 

là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn 

đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm 

cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh 

hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. 

Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em mà rằng: “Tôi sẽ cao 

rao danh Chúa cho anh em tôi; tôi sẽ ngợi khen Người giữa cộng 

đoàn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9 

Ð.  Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay 

Ngài sáng tạo (c. 7). 

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, nhân loại là chi mà Chúa 

nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Ð.  Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay 

Ngài sáng tạo (c. 7). 
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2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa 

trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho 

quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật 

dưới chân con người. 

Ð.  Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay 

Ngài sáng tạo (c. 7). 

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở 

đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo 

đường biển khơi. 

Ð.  Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay 

Ngài sáng tạo (c. 7). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              1 Sm 1, 9-20 

“Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. 

Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền thờ Chúa, nhằm 

lúc Anna sầu khổ, khóc lóc thảm thiết cầu nguyện với Chúa và khấn 

xin rằng: “Lạy Chúa các đạo binh, nếu Chúa đoái nhìn đến nỗi khổ 

của nữ tỳ Chúa, và nhớ đến con, Chúa không quên nữ tỳ Chúa, và 

ban cho nữ tỳ Chúa một con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa trọn 

đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó”. Ðang lúc Anna mải mê 

cầu nguyện trước mặt Chúa, thì Hêli để ý nhìn miệng bà. Vì Anna 

cầu nguyện thầm thĩ trong lòng, nên bà chỉ nhép môi, và không nói 

ra tiếng. Hêli tưởng bà say rượu, nên nói: “Chừng nào bà hết say? 

Bà hãy đi giã rượu đi!” Anna đáp lại rằng: “Thưa ông, tôi không khi 

nào uống rượu; vì tôi là người đàn bà vô phúc nhất, nên tôi không 

thể uống rượu và mọi chất làm cho say, nhưng tôi đã giãi bày tâm 

sự tôi trước nhan thánh Chúa. Ông đừng nghĩ rằng nữ tỳ của ông 

đây như một đứa con gái Bêlial; vì quá đau khổ và đắng cay, nên tôi 

đã tỏ bày tâm sự cho đến bây giờ. Bấy giờ Hêli nói: “Bà hãy về bình 

an, Thiên Chúa Israel sẽ ban cho bà điều bà xin”. Bà liền thưa:  
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“Ước gì nữ tỳ của ông được đẹp lòng ông”. Bà lui ra ngoài, ăn uống 

và mặt bà không còn vẻ buồn sầu nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng thức 

dậy, thờ lạy Chúa, rồi trở về nhà ở Ramtha. 

Elcana ăn ở với bà Anna, và Chúa nhớ đến bà. Sau một thời 

gian, Anna có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel, vì bà 

đã xin Chúa ban nó cho bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd 

Ð. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a). 

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được 

gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, 

vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

Ð. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a). 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu 

đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, 

và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh 

năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

Ð. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a). 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống 

Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, 

Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

Ð. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a). 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, 

Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, 

và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. 

Ð. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 1, 21-28 

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng 

dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì 

Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như 

các luật sĩ. 

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, 

nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi 

và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là 

Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy 

im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét 

lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi 

nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy 

quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh 

Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn 

khắp vùng lân cận xứ Galilêa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 2, 14-18 

“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”. 
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Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa 

Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái 

chết của Người, mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, 

và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì 

chưng, Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu 

giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em mình mọi 

đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo 

trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả 

thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người 

có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, 

hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm 

Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, 

hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

4) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài 

đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, 

lời thề hứa Ngài đã thề với Isaác. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              Sm 3, 1-10. 19-20 

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời 

ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ 

mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Ðèn chầu chưa tắt, 

Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa 

đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: 

“Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở 

về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và 

Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi 

con”. Hêli trả lời: “Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. 

Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. 

Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: 

“Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên 

nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói 

rằng: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Samuel trở 

về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần 

trước: “Samuel! Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, 

vì tôi tớ Chúa đang nghe”. 

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu 

không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Ðan tới 

Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 39, 2 và 5. 7-8a. 8b-9. 10 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng 

mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Phúc thay 

người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, 

không hướng về chuyện gian tà. 
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Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở 

rộng tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy 

giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 29-39 

“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê 

và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon 

cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh 

tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền 

khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. 

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả 

những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp 

trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh 

khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng 

biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi 

đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn 

chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người 

rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta  
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hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở 

đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ 

Galilêa và xua trừ ma quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 3, 7-14 

“Chúng ta hãy khuyên bảo nhau  

cho đến bao lâu còn nói được là Hôm Nay”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, như Thánh Thần phán rằng: “Hôm nay nếu 

các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng như thời 

chống đối, như ngày thử thách trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi 

đã thách thức Ta, dù đã chứng nhận và thấy các việc Ta làm trong 

bốn mươi năm; vì thế Ta đã phẫn nộ với thế hệ đó và phán rằng: 

Tâm hồn chúng luôn luôn lầm lạc, chúng không nhận biết đường lối 

của Ta, nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ rằng: Chúng sẽ không 

được vào nơi an nghỉ của Ta”. 

Anh em thân mến, anh em hãy coi chừng, kẻo có ai trong anh 

em thiếu lòng tin, lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Mỗi ngày anh em 

hãy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu còn nói được là “Hôm Nay”, 

để không ai trong anh em bị tội lỗi mê hoặc trở nên chai đá. Vì 

chúng ta được đồng phần cùng Ðức Kitô, nếu chúng ta giữ vững 

lòng tin thuở ban đầu cho đến cùng. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 94, 6-7. 8-9. 10-11 

Ð.  Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Ta: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

1) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Ta: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

2) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng 

như ở Mêriba, như hôm ở Massa, trong khu rừng vắng, nơi mà cha 

ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công 

cuộc của Ta. 

Ð.  Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Ta: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

3) Ròng rã bốn chục năm, dòng giống này thực Ta đã ngán, 

khiến Ta thốt ra: dân lạc tâm địa chính thị bọn này, và bọn này 

không hiểu biết đường lối của Ta. Bởi thế, Ta đã thề trong cơn thịnh 

nộ: không khi nào chúng sẽ vào chốn nghỉ an Ta! 

Ð.  Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Ta: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              1 Sm 4, 1-11 

“Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây 

chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại gần nơi 

gọi là Tảng Ðá Phù Hộ, còn người Philitinh đóng quân tại Aphê và 

giàn trận đánh dân Israel. Vừa giáp trận, dân Israel đã phải rút lui 

trốn khỏi quân Philitinh; và trong trận đó có khoảng bốn ngàn binh 

sĩ bị giết rải rác khắp đồng ruộng. Khi tàn quân trở về trại, các kỳ 

lão Israel nói rằng: “Tại sao hôm nay Thiên Chúa sát hại chúng ta  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

trước mặt quân Philitinh? Chúng ta hãy đem hòm bia Thiên Chúa từ 

Silô đến giữa chúng ta, để cứu chúng ta khỏi tay quân thù”. 

Rồi dân chúng phái người đến Silô đem hòm bia Thiên Chúa 

các đạo binh ngự trên các vệ binh thần (tới). Hai con Hêli là Ophni 

và Phinê cùng đi theo hòm bia Thiên Chúa. Và khi hòm bia Thiên 

Chúa đến trại, toàn dân Israel lớn tiếng hoan hô vang trời dậy đất. 

Quân Philitinh nghe tiếng hoan hô, liền hỏi nhau rằng: “Tại sao 

trong trại quân Do-thái có tiếng hò la vang dậy?” Khi biết là hòm 

bia Thiên Chúa đã đến giữa trại, quân Philitinh sợ hãi và nói: “Thiên 

Chúa đã ngự đến trại quân địch”. Rồi chúng kêu than rằng: “Vô 

phúc cho chúng ta, mấy bữa nay đâu có tiếng hò la như vậy. Thật vô 

phúc cho chúng ta. Ai sẽ cứu chúng ta thoát khởi tay những vị thần 

minh cao siêu đó? Ðây là những thần minh đã giáng biết bao tai hoạ 

trên những người Ai-cập nơi hoang địa. Hỡi người Philitinh, hãy 

can đảm và hiên ngang, đừng chịu làm nô lệ dân Do-thái như chúng 

đã làm nô lệ chúng ta. Hãy can đảm mà chiến đấu”. Vậy người 

Philitinh giao chiến, và dân Israel bị bại trận, và mạnh ai nấy chạy 

về trại mình. Và thật là một đại hoạ, bên Israel có đến ba mươi ngàn 

bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa cũng bị chiếm đoạt. Cả hai 

con Hêli là Ophni và Phinê cũng tử trận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 43, 10-11. 14-15. 24-25 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lòng từ bi của Chúa 

 (c. 27b). 

1) Nay Chúa đã xua đuổi và để chúng con đầy nhuốc hổ, Chúa 

không xuất trận với quân đội chúng con. Chúa đã bắt chúng con 

phải tháo lui trước quân thù, và những kẻ thù ghét chúng con tha hồ 

cướp của. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lòng từ bi của Chúa 

 (c. 27b). 
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2) Chúa đã để chúng con bị lân bang chế diễu, bị những kẻ 

chung quanh phỉ báng chê cười. Bị các quốc gia tha hồ chế nhạo, và 

bị các dân tộc trông thấy lắc đầu. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lòng từ bi của Chúa 

 (c. 27b). 

3) Ôi lạy Chúa, xin hãy tỉnh dậy, sao Chúa vẫn ngủ? Xin hãy 

bừng tỉnh và đừng xua đuổi chúng con muôn đời. Sao Chúa lại ẩn 

giấu thiên nhan, Chúa quên lãng cảnh chúng con chịu thống khổ và 

áp bức? 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lòng từ bi của Chúa 

 (c. 27b). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 40-45 

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ 

xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên 

sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và 

nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và 

người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và 

dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình 

diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng 

mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và 

loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành 

nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, 

và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dt 4, 1-5. 11 

“Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được 

vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh 

em tưởng mình không được hưởng. Quả thật, chúng ta đã nhận lãnh 

tin mừng như họ; nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, 

bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng 

ta là những kẻ đã tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời 

Người phán rằng: “Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ 

không được vào nơi an nghỉ của Ta”. Dầu vậy, các công trình của 

Người đã được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. Vì chưng, có câu nói về 

ngày thứ bảy rằng: “Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi 

việc”. Lại có câu khác rằng: “Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an 

nghỉ của Ta”. Vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, 

để không ai sa ngã mà nên gương bất trung. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 77, 3 và 4bc. 6c-7. 8 

Ð.  Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa 

 (c. 7c). 
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1) Ðiều mà chúng tôi đã nghe, đã biết, mà tổ tiên đã thuật lại 

cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai, đó là 

những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. 

Ð.  Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa 

 (c. 7c). 

2) Ðể họ đứng ra và thuật lại cho con cái họ, hầu cho chúng đặt 

niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, và không quên lãng những kỳ công 

của Người, những giới răn của Người chúng sẽ tuân theo. 

Ð.  Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa 

 (c. 7c). 

3) Và chúng đừng trở nên như tổ tiên chúng, một thế hệ khó 

dạy và lăng loàn, một thế hệ không có lòng ngay thẳng, và không có 

tâm hồn trung kiên cùng Thiên Chúa. 

Ð.  Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa 

 (c. 7c). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Sm 8,4-7.10-22a 

“Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, 

 nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, 

 vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến 

cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: “Nay ông đã già rồi 

và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt 

lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các 

dân tộc khác”. 

Lời ấy làm cho Samuel phật lòng, vì họ đã nói: “Ông hãy cho 

chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi”. Samuel cầu nguyện 

cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: “Ngươi cứ nghe theo dân 

trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ 

ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa”. 
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Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ 

xin một nhà vua. Người nói: “Ðây là quyền bính của vua sẽ cai trị 

các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và 

đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người 

thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì 

cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con 

gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm 

bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của 

các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ 

đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để 

nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, 

các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào 

công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật 

của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong 

ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, 

nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban 

cho các ngươi một nhà vua!” 

Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người 

rằng: “Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi 

dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và 

sẽ đánh giặc cho chúng tôi”. Samuel nghe tất cả những lời dân nói, 

và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: “Ngươi 

cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 88, 16-17. 18-19 

Ð. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a). 

1) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong 

ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào 

vì đức công minh Ngài. 

Ð. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a). 
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2) Vì Chúa là vinh quang, quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, 

uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng 

tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel. 

Ð. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 2, 1-12 

“Con Người có quyền tha tội dưới đất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người 

đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa 

cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang 

đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng 

quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái 

nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người 

bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất 

toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ 

ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm 

thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên 

Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: 

“Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi 

con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào 

dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha 

tội dưới đất”. - Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy 

chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác 

chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen 

Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 1 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ 

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số thiên thần 

thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền 

Người tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 4, 12-16 

“Chúng ta hãy giữ vững  

việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh 

nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân 

rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với 

ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt 

Chúa; tất cả mọi sự đều phải phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng 

mà ta phải trả lẽ. 

Vậy chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, 

là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc 

tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có 

Thượng tế không thể thông cảm sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, 

Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ 

tội lỗi. Nên chúng ta hãy tin tưởng chạy đến toà ơn Chúa, để nhờ 

Chúa thương đến, chúng ta được ơn Chúa tuỳ thời cơ thuận tiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 18, 8 . 9. 10. 15 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 
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Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng 

con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá Tảng, là Ðấng Cứu 

Chuộc con. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a 

“Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Lúc bấy giờ có một người thuộc dòng dõi Bengiamin tên là Cis, 

con trai của Abiel, Abiel con ông Sêror, Sêror con ông Bêcora, 

Bêcora con ông Aphia, Aphia con một người dòng dõi Bengiamin. 

Cis là một người cường tráng. Ông có một con trai tên là Saolê rất 

đẹp trai và tốt lành, không một con cái Israel nào xinh đẹp bằng 

chàng và anh ta cao hơn mọi người từ vai trở lên. 

Vậy ông Cis, cha của Saolê, lạc mất mấy con lừa cái, nên ông 

bảo con ông là Saolê rằng: “Con hãy đem một đứa đầy tớ theo con, 

và đi tìm mấy con lừa”. Họ đi khắp miền núi Ephraim, sang vùng 

Salisa mà không tìm thấy, họ liền sang vùng Salim, cũng không tìm 

thấy, đoạn qua vùng Giêmin, cũng chẳng thấy. 

Khi Samuel vừa thấy Saolê, thì Chúa phán cùng ông rằng: “Này 

là người Ta đã nói với ngươi, chính người này sẽ cai trị dân Ta”. 

Saolê đến gần Samuel đang đứng ở giữa cửa và nói rằng: “Tôi xin 

ông làm ơn chỉ giùm nhà của vị tiên tri ở đâu?” Samuel trả lời Saolê 

rằng: “Chính tôi là vị tiên tri đây; xin mời anh đi trước tôi lên lầu,  
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để hôm nay các anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh 

về. Tất cả những gì anh đang có trong lòng, tôi sẽ chỉ bảo cho anh”. 

Samuel lấy bình dầu đổ trên đầu Saolê, rồi hôn anh và nói rằng: 

“Ðây Thiên Chúa xức dầu phong anh làm vua thống trị cơ nghiệp 

của Người, và anh sẽ cứu dân Người thoát khỏi kẻ thù ở chung 

quanh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 20, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng, do ơn 

Chúa phù trợ, vua bao xiết hân hoan! Chúa đã ban cho sự lòng vua 

ao ước, và điều môi miệng vua xin, Chúa chẳng chối từ. 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

2) Chúa đã tiên liệu cho vua được phước lộc, may mắn, đã đội 

triều thiên vàng ròng trên đầu vua. Vua xin Chúa cho sống lâu, thì 

Chúa đã ban cho một chuỗi ngày dài tới muôn thuở. 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

3) Nhờ Chúa giúp mà vua được vinh quang cao cả, Chúa khoác 

lên người vua, oai nghiêm với huy hoàng. Chúa đã khiến vua nên 

mục tiêu chúc phúc tới muôn đời, Chúa đã cho vua được hân hoan 

mừng rỡ trước thiên nhan. 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                 Mc 2, 13-17 

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính,  

mà kêu gọi những người tội lỗi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng 

Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi 

con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy 

theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người 

dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn 

với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo 

Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với 

những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: 

“Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội 

lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh 

không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta 

không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những 

người tội lỗi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 

Chúa, chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. 
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CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1          Is 49, 3. 5-6 

“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc,  

để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta 

được vinh danh nơi ngươi”. 

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn 

trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho 

Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt 

Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi 

tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các 

người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các 

dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng 

mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt 

trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở 

rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ 

con đã thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 
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3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

Bài Ðọc 2           1 Cr 1, 1-3 

“Nguyện cho anh em được ân sủng  

và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa 

Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh 

Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu 

Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp 

nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa 

Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 1, 29-34 

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: 

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói 

về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao 

trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ  

mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và 

Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ 

câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không 

biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo 

tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là 

Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm 

chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1                1 Sm 3, 3b-10. 19 

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia 

Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi 

chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: 

“Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa 

gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: 

“Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, Ta đâu có 

gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa 

chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu 

chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli 

biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu 

Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi 

tớ Chúa đang nghe'“. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến 

gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Và 

Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. 

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu 

không để rơi mất lời nào của Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng 

mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài 

ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 
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2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở 

rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ 

con đã thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

Bài Ðọc 2        1 Cr 6, 13c-15a, 17-20 

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Cô-rintô. 

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, 

và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ 

dùng quyền năng Người cho ta sống lại. 

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô 

sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa 

lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng 

kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân 

xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em 

mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn 

thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng 

một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh 

em. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Mt 11, 23 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc 

tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước 

trời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 1, 35-42 

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của 

ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên 

Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa 

Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các 

ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, 

Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem 

chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ 

thứ mười. 

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe 

Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước 

hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng 

Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn 

Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi 

là Kêpha, nghĩa là Ðá”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1              Is 62, 1-5 

“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không 

nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, 

Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ 

thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy 

vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi 

sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền 

bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị 

ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ 

được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân 

cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. 

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong 

ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ 

vui mừng vì ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên 

Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng 

danh Người. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 
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Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy 

kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng 

Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy 

run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa 

ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 12, 4-11 

“Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng  

cho mỗi người theo như Người quy định”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là 

một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một 

Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên 

Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần 

ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì 

được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông 

minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong 

cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng 

một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn 

tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn 

nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. 

Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều 

đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy 

định. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 

Phúc Âm            Ga 2, 1-12 

“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa 

Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự 

tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ 

hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can 

chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp 

việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, 

dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được 

hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các 

chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy 

múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản 

tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, 

nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân 

lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà 

thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới 

giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ 

Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. 

{Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh 

em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó 

ít ngày thôi.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 
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Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 5, 1-10 

“Dầu là Con Thiên Chúa,  

Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên được 

đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và 

hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm 

lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như 

người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ 

đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, 

nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron. Cũng 

thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là 

Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra 

Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là Tư tế đến muôn đời 

theo phẩm hàm Menkixêđê”. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã 

lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể 

cứu Mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. 

Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ 

Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ 

đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Người được Thiên 

Chúa gọi là Thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 109, 1. 2. 3. 4 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi 

bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”.  

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền 

bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh 

trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta 

đã sinh hạ ra Con”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là 

Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          1 Sm 15, 16-23 

“Vâng lời thì tốt hơn của lễ.  

Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi 

sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong 

đêm qua”. Và Saolê đáp: “Ngài cứ nói”. Samuel liền nói: “Khi ông 

tự thấy ông còn bé nhỏ, há ông đã chẳng được đặt làm thủ lãnh các 

chi họ Israel sao? Và Thiên Chúa đã chẳng xức dầu phong ông làm 

vua Israel sao? Chúa đã sai ông lên đường và nói: “Hãy đi giết quân  
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Amalec tội lỗi, và hãy giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt 

chúng”. Tại sao ông không nghe lời Chúa, mà lại chạy theo chiến 

lợi phẩm và làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như vậy?” Saolê nói 

với Samuel: “Vâng, tôi đã nghe lời Chúa, đã đi trên đường Chúa sai 

tôi, đã bắt Aga vua Amalec, và tàn sát dân Amalec. Nhưng trong 

các chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên bò, những vật nhất hạng 

họ cướp được để tế lễ Chúa là Thiên Chúa của họ tại Galgalê”. 

Samuel nói: “Này Chúa ưa thích của lễ toàn thiêu và hy lễ hơn 

sự vâng lời Chúa ư? Vì vâng lời thì tốt hơn của lễ, và tuân lệnh thì 

cao đẹp hơn dâng mỡ cừu; vì phản bội thì giống như tội tà thuật, 

còn ngoan cố thì giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ông khinh bỉ 

lời Chúa, nên Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận tự nhà 

ngươi một con bò non, cũng không nhận tự đoàn chiên ngươi những 

con dê đực. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 
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3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng 

Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất 

cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường 

ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 2, 18-22 

“Tân lang còn ở với họ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ 

đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các 

người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa 

Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân 

lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ 

không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy 

giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, 

miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng 

không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu 

da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da 

mới”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 6, 10-20 

“Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt  

như chiếc neo chắc chắn và bền vững”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên 

công trình của anh em và lòng bác ái anh em đã tỏ ra vì danh Người, 

anh em là những người đã phục vụ và hiện đang phục vụ các thánh. 

Chúng tôi mong ước mỗi người anh em thi thố cũng một lòng hăng 

hái đó để giữ vững niềm hy vọng đến cùng, ngõ hầu anh em không 

trễ nải, nhưng sẽ noi gương những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn 

mà hưởng thụ các điều đã hứa. 

Quả thật, khi Thiên Chúa hứa cùng Abraham, Người không dựa 

vào ai lớn hơn mà thề, nhưng dựa vào chính Mình mà thề rằng: “Ta 

sẽ chúc phúc cho ngươi và sẽ cho ngươi sinh sản ra nhiều”. Do đó, 

Abraham kiên nhẫn chờ đợi, nên được hưởng lời hứa. Vì chưng, 

loài người dựa vào kẻ lớn hơn mình mà thề, và lời thề được coi như 

bảo chứng chấm dứt mọi tranh tụng. Cũng vậy, vì Thiên Chúa muốn 

minh chứng cho những kẻ hưởng thụ lời hứa ý định bất di bất dịch 

của Người, nên đã làm lời thề, để nhờ hai điều bất di bất dịch mà 

Thiên Chúa không thể sai lời, thì chúng ta là những người tìm ẩn 

náu nơi niềm hy vọng đã ban cho chúng ta, chúng ta có một nguồn 

yên ủi chắc chắn. Trong niềm hy vọng đó, linh hồn chúng ta có một 

chiếc neo chắc chắn và bền vững, cắm vào tận bên trong bức màn, 

nơi Ðức Giêsu đã vào như vị tiền phong của chúng ta, Người được 

phong làm Thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 110, 1-2. 4-5. 9 và 10c 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thật là 

Ðấng nhân hậu từ bi. Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ 

Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa đã gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đã thiết lập 

lời minh ước tới muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả 

uý. Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại đến muôn đời. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            1 Sm 16, 1-13 

“Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; 

 và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã 

loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương 

khóc nó đến bao giờ? Ngươi hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường; 

Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem. Vì Ta chọn một người 

con của ông ấy lên làm vua”. Samuel thưa: “Làm sao mà đi được? 

Vì nếu Saolê hay biết việc đó, ông sẽ giết con”. Chúa nói: “Ngươi 

hãy tự tay bắt một con bê trong đàn, và nói: 'Tôi đến để dâng lễ tế  
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lên cho Chúa'. Ngươi sẽ mời Isai đến để dự lễ tế, Ta sẽ tỏ cho ngươi 

biết việc phải làm, và sẽ chỉ cho ngươi biết phải xức dầu cho ai?” 

Vậy Samuel làm như lời Chúa dạy và đi đến Bêlem. Các vị kỳ 

lão trong thành bỡ ngỡ chạy đến Samuel mà nói rằng: “Ông đem 

bình an đến chăng?” Ông đáp: “Phải, bình an! Tôi đến để dâng lễ tế 

cho Chúa. Các ông giữ mình thanh sạch và cùng tôi đến dâng của 

lễ”. Vậy ông làm cho Isai và con cái ông ấy được thanh sạch và mời 

họ đến dâng lễ tế. Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Êliab và nói: 

“Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây 

không?” Và Chúa phán cùng Samuel: “Ðừng nhìn xem diện mạo, 

vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu con 

người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì 

nhìn xem tâm hồn”. Isai gọi Abinađab đến và dẫn đến trước mặt 

Samuel. Samuel nói: “Cũng không phải Chúa chọn người này”. Isai 

cho dẫn Samma đến. Samuel lại nói: “Nhưng Chúa cũng không 

chọn người này”. Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện 

với Samuel. Samuel nói với Isai: “Chúa không chọn ai trong những 

người này”. Samuel nói tiếp: “Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải 

không?” Isai đáp: “Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên”. Samuel 

nói với Isai: “Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không 

ngồi vào bàn ăn trước khi nó về”. Isai sai người đi tìm đứa con út. 

Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa 

phán: “Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó”. Samuel 

lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần 

Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi. Còn Samuel đứng dậy trở 

về Rama. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 88, 20. 21-22. 27-28 

Ð. Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a). 

1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: 

“Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được 

kén chọn tự trong dân. 

Ð. Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a). 

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta 

cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng 

cố thân danh người. 

Ð. Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a). 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha tôi, là Thiên 

Chúa và Tảng Ðá cứu độ của tôi”. Và Ta sẽ đặt người làm trưởng 

tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. 

Ð. Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta (c. 21a). 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 2, 23-28 

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người,  

chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ 

Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người 

rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không 

được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ 

đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực 

và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, 

và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và 

đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: 

“Ngày  
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Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày 

Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 7, 1-3. 15-17 

“Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của 

Thiên Chúa Tối Cao, ông đã đi đón Abraham đang trên đường về 

sau khi đánh bại các vua, ông chúc lành cho Abraham. Và Abraham 

dâng cho ông một phần mười các chiến lợi phẩm. Giải nghĩa tên 

ông, trước tiên thấy tên ông mang tên vua công chính, rồi ông lại 

còn là vua Salem, nghĩa là vua hoà bình. Ông không cha không mẹ, 

không gia phả, không ngày sinh, không ngày tử, nhưng ông được so 

sánh với Con Thiên Chúa, nên ông làm tư tế muôn đời. 

Việc còn hiển nhiên hơn nữa, nếu một tư tế khác được thiết lập 

theo phẩm hàm Menkixêđê, không phải chiếu theo luật xác thịt quy 

định, nhưng chiếu theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì đã 

chứng thực về ngài rằng: “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê 

tới muôn đời”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 109, 1. 2. 3. 4 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi 

bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”.  

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền 

bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh 

trong thánh thiện huy hoàng: “Trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta 

đã sinh hạ ra Con”. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là 

Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê. 

Ð.  Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê 

(c. 4bc). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 

“Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, 

thì Ðavít nói với Saolê rằng: “Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ 

của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh”. Saolê nói cùng 

Ðavít rằng: “Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên 

Philitinh đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ 

lúc còn niên thiếu”. 
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Ðavít liền đáp: “Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư 

tử và gấu, Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philitinh đó”. Saolê 

mới nói với Ðavít: “Ngươi hãy đi và Chúa ở cùng ngươi”. 

Ðavít lấy cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm 

viên đá bóng láng dưới khe nước, bỏ vào bị chăn chiên mà chàng 

thường đeo bên mình. 

Tay chàng cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Philitinh. Tên 

Philitinh có vệ sĩ cầm khí giới đi trước, tiến lại gần Ðavít. Khi tên 

Philitinh thấy Ðavít, thì khinh bỉ chàng, vì chàng là một thanh niên 

hồng hào đẹp trai. Tên Philitinh nói với Ðavít: “Tao có phải là chó 

đâu mà mày cầm gậy đến với tao?” Rồi tên Philitinh nhân danh các 

thần của y mà nguyền rủa Ðavít. Anh ta nói với Ðavít: “Mày hãy lại 

đây, tao sẽ phân thây mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt”. 

Ðavít đáp lại: “Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, 

thì ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các 

đoàn quân Israel mà hôm nay mi đã nhục mạ. Chúa sẽ trao mi vào 

tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném thây quân sĩ 

Philitinh cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng 

Israel có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng: 

“Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì Người là chủ trận 

chiến, Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta”. 

Vậy tên Philitinh vùng lên, tiến lại gần Ðavít, và Ðavít hối hả 

chạy đến nghinh chiến với tên Philitinh. Ðavít thò tay vào bị, lấy 

viên đá, rồi dùng dây ném đá mà phóng vào trán tên Philitinh, viên 

đá trúng lủng trán hắn, và hắn liền té sấp xuống đất. Và Ðavít đã 

dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên Philitinh. 

Nhưng vì Ðavít không có sẵn gươm, nên cậu chạy lại đứng trên 

mình tên Philitinh, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ và chặt đầu 

hắn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 143, 1. 2. 9-10 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Ðấng rèn luyện cho 

tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

2) Chúa là Tình thương và là chiến luỹ, là Ðấng phù trợ và giải 

phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu, Ngài bắt 

chư dân phải khuất phục con. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài bài ca mới, với cây 

đàn mười dây, con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua 

chiến thắng, đã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Ngài. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm             Mc 3, 1-6 

“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người 

khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh 

trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay 

khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: 

“Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống 

hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa 

mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân 

rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. 

Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc 

phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Dt 7, 25 - 8, 6 

“Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn 

những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để 

chuyển cầu cho chúng ta. 

Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh 

tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng 

trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng của lễ, 

trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm 

việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính Mình. Vì Lề luật thì đặt 

những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật, thì đặt 

Người Con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời. 

Ðiểm chính yếu về các điều đang đề cập đến là: chúng ta có 

một Thượng tế như thế ngự bên hữu Ðấng Tối Cao trên trời, với tư 

cách là chủ tế trong đền thờ, và trong nhà tạm chân thật mà Chúa - 

chứ không phải người phàm - đã dựng nên. Quả thật, mọi thượng tế 

được đặt lên là để hiến dâng lễ vật và hy tế, vì thế, vị thượng tế này 

cần phải có gì để hiến dâng. Vậy nếu Người còn ở trần gian, thì  
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Người cũng không phải là tư tế, vì đã có những người phụ trách 

hiến dâng của lễ theo lề luật. Việc phượng tự mà họ làm chỉ là hình 

bóng những thực tại trên trời, như lời đã phán cùng Môsê khi ông 

sắp dựng nhà tạm rằng: Chúa phán: “Ngươi hãy xem, ngươi sẽ làm 

mọi sự theo mẫu Ta đã chỉ cho ngươi trên núi”. Hiện giờ vị Thượng 

tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là 

Ðấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được 

thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở 

rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ 

con đã thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

2) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, 

và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! bao nhiêu kẻ mong ơn phù 

trợ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 

“Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Ðavít trở về, 

các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với 

đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa 

xướng hoạ rằng: “Saolê giết một ngàn, và Ðavít giết mười ngàn”. 

Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: “Họ tặng 

Ðavít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu 

có ngai vàng”. Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Ðavít với vẻ mặt căm 

tức. 

Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần 

của ông để sát hại Ðavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất 

thương mến Ðavít, nên tiết lộ cho Ðavít rằng: “Thân phụ tôi là 

Saolê tìm kế giết anh đấy”. Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận 

trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi 

ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi 

thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết”. 

Vậy Gionathan khen Ðavít với cha ông là Saolê, ông nói: “Tâu 

phụ vương, xin chớ hãm hại tôi tớ của phụ vương là Ðavít, vì anh 

không có lỗi gì đến phụ vương, và anh đã lập nhiều công trạng cho 

phụ vương: Anh đã liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; 

Chúa đã dùng anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đã mục 

kích và đã hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô 

tội, khi định giết Ðavít là kẻ không có lỗi gì?” Saolê nghe 

Gionathan nói như vậy thì nguôi giận mà thề rằng: “Nhân danh 

Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết”. Gionathan gọi Ðavít và 

thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Ðavít đến trước 

Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca      Tv 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13 

Ð. Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b). 

1) Ôi Thiên Chúa, xin thương con, vì người ta chà đạp con, 

người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con 

chà đạp con luôn mọi lúc, vì có nhiều người chiến đấu phản hại con. 

Ð. Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b). 

2) Con đường lưu vong của con, Ngài đã biết, lệ sầu của con đã 

được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ 

sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con 

sẽ tháo lui. 

Ð. Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b). 

3) Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn 

Thiên Chúa là Ðấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên 

Chúa, con không kinh hãi, con người phàm kia làm chi hại được 

con. 

Ð. Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b). 

4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, 

con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. Vì Ngài đã cứu mạng con 

thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngã, để con được tiến 

thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cõi nhân 

sinh. 

Ð. Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b). 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 3, 7-12 

“Các thần ô uế vừa thấy Người,  

liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”,  

nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông 

từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia 

sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi 

nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên 

Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ 

chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, 

nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và 

những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài 

là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được 

tiết lộ gì về Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 8, 6-13 

“Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh 

một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Ðấng trung gian của 

một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời 

hứa rất tốt lành. Vì nếu giao ước thứ nhất không khuyết điểm, thì 

thật sự không cần phải có giao ước thứ hai nữa. Vì Chúa khiển trách  
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họ rằng: “Này đến ngày Ta thực hiện một giao ước mới cho nhà 

Israel và cho nhà Giuđa. Không phải như giao ước Ta ký kết với cha 

ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dẫn ra khỏi đất Ai-cập. Bởi 

chúng không trung thành với giao ước Ta, nên Ta đã bỏ chúng. Vì 

chưng, giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày ấy, Ta 

sẽ đặt các lề luật của Ta trong trí chúng, và khắc nó vào lòng chúng. 

Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Không còn ai 

phải dạy bạn hữu mình, hay mỗi người không còn phải bảo anh em 

mình rằng: “Hãy nhìn biết Chúa”, vì mọi người, từ người nhỏ đến 

người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ các điều gian ác của chúng, 

và không còn nhớ đến tội lỗi của chúng nữa”. Người tuyên bố giao 

ước mới, thì Người làm cho giao ước thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều 

gì đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 84, 8 và 10. 11-12. 13-14 

Ð. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a). 

1) Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy tình thương của 

Chúa, và ban cho chúng con được ơn Ngài cứu độ. Vâng, ơn cứu độ 

Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự 

trị trong đất nước chúng con. 

Ð. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Ð. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a). 
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Bài Ðọc I (Năm II)            1 Sm 24, 3-21 

“Tôi sẽ không ra tay sát hại người, 

 vì người là Ðấng xức dầu của Chúa”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển 

chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Ðavít và các người theo ông, 

cho đến những mỏm đá cao dốc rất hẻo lánh, nơi chỉ có những con 

dê rừng lui tới. Ông đến các chuồng chiên ở vệ đường. Nơi đây có 

một cái hang, Saolê vào đó đi việc cần. Ðavít và những người theo 

ông đang núp phía trong hang. 

Các người đầy tớ nói với Ðavít rằng: “Ðây là ngày Chúa phán 

cùng ông: Ta trao thù địch của ngươi cho ngươi, để ngươi đối xử 

với hắn thế nào tuỳ ý ngươi”. Vậy Ðavít đứng lên, lén cắt một mảnh 

chiến bào của Saolê. Sau đó Ðavít hối hận, vì đã cắt áo chiến bào 

của Saolê. Ông nói với các người theo ông rằng: “Xin Chúa thương 

tôi, đừng để tôi làm việc này cho chủ tôi, đấng Chúa xức dầu, là ra 

tay sát hại vua, vì vua là đấng xức dầu của Chúa”. Ðavít ngăm đe 

những người theo ông không được phép xông vào Saolê. Saolê 

đứng lên ra khỏi hang và tiếp tục cuộc hành trình. Ðavít cũng đứng 

dậy đi theo Saolê ra khỏi hang và gọi giật sau lưng vua rằng: “Tâu 

đức vua”. Saolê nhìn lại đàng sau, Ðavít sấp mình kính lạy và nói 

cùng Saolê rằng: 

“Tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi rằng: Ðavít 

toan làm hại bệ hạ. Ðây hôm nay chính mắt bệ hạ thấy rằng: trong 

hang, Chúa đã trao bệ hạ vào tay tôi. Tôi đã tưởng giết bệ hạ, nhưng 

tôi thương hại bệ hạ, vì tôi đã nói: Tôi không ra tay sát hại chủ tôi, 

vì người là đấng xức dầu của Chúa. Hơn thế nữa, cha ôi, hãy nhìn 

xem mảnh chiến bào của bệ hạ trong tay tôi, vì khi xén vạt chiến 

bào của bệ hạ, tôi không muốn ra tay sát hại bệ hạ. Xin bệ hạ hãy 

nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công, tôi không 

phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ âm mưu hãm hại mạng sống tôi.  
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Xin Thiên Chúa xét xử cho bệ hạ và tôi, và xin Chúa báo thù 

cho tôi. Nhưng tay tôi sẽ không phạm đến thân bệ hạ. Như ngạn ngữ 

xưa có nói “Ác giả ác báo”, nhưng tay tôi cũng sẽ không phạm đến 

bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con chó chết, 

một con bọ chét sao? Xin Chúa làm quan án và xét xử cho tôi và bệ 

hạ, xin Chúa nhìn xem và xét xử vụ này mà giải thoát tôi khỏi tay bệ 

hạ”. 

Ðavít vừa dứt lời, Saolê liền nói: “Hỡi Ðavít con ta, có phải 

tiếng đó là tiếng của con không?” Saolê cất tiếng khóc và nói cùng 

Ðavít rằng: “Con công chính hơn cha, con làm ơn cho cha mà cha 

trả oán cho con. Hôm nay con vạch rõ, con đối xử nhân đạo với cha, 

vì mặc dầu Chúa đã trao cha vào tay con mà con cũng không giết 

cha. Nào có ai gặp kẻ thù mà để nó đi yên lành không? Vậy xin 

Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong 

ngày hôm nay. Nay cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và con sẽ 

nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 56, 2. 3-4. 6 và 11 

Ð.  Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con 

(c. 2a). 

1) Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con, 

vì linh hồn con tìm đến nương tựa Ngài. Con nương nhờ bóng cánh 

của Ngài, cho tới khi cơn hoạn nạn qua đi. 

Ð.  Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con 

(c. 2a). 

2) Con kêu lên Thiên Chúa Tối Cao, Thiên Chúa thực hiện cho 

con điều lành. Nguyện Chúa tự trời thi ân và cứu độ con, làm cho 

những người bách hại con phải nhục nhã, nguyện Chúa tỏ ra ân 

sủng và lòng trung tín của Ngài. 

Ð.  Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con 

(c. 2a). 
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3) Lạy Chúa, xin Ngài hiện ra cao cả trên trời, xin tỏ vinh 

quang Ngài ra trên toàn cõi đất, vì đức từ bi Chúa cao tới cõi trời, và 

lòng trung tín Ngài chạm ngàn mây. 

Ð.  Nguyện xót thương con, lạy Chúa, nguyện xót thương con 

(c. 2a). 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 3, 13-19 

“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, 

và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và 

sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị 

ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, 

và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, 

nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, 

Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, 

và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 2 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng 

Tối cao, toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 9, 2-3, 11-14 

“Nhờ chính máu Mình mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có 

đặt chân nến, bàn, và bánh tiến. Gian này gọi là Cung Thánh. Sau 

tấm màn thứ hai thì đến gian gọi là Cực Thánh. 

Còn Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế của mọi tốt lành 

tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không 

phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian 

này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người 

mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì 

nếu máu dê bò và tro bò cái mà người ta rảy trên kẻ ô uế, còn thánh 

hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, 

Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong 

sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ càng tẩy sạch lương tâm 

chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng 

sự Thiên Chúa hằng sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

1) Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng 

reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối Cao, Khả uý, Người là Ðại Ðế trên 

khắp trần gian. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 
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2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa, hãy ca 

mừng, ca mừng Vua của chúng ta! 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

3) Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh 

mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự 

trên ngai thánh của Người. 

Ð.  Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên 

trong tiếng kèn vang (c. 6). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 

“Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?” 

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Ðavít trở về, 

và tạm nghỉ hai ngày tại Sicelê. Qua ngày thứ ba, có người từ trại 

quân của Saolê trở về, áo quần rách nát, đầu tóc đầy bụi bặm, anh 

đến trước mặt Ðavít sấp mình kính lạy. Ðavít hỏi anh: “Ngươi từ 

đâu tới?” Anh ta trả lời: “Tôi trốn từ trại quân Israel về”. Ðavít lại 

hỏi: “Có chuyện gì xảy ra đó, hãy kể lại cho ta nghe”. Anh ta nói: 

“Dân chúng chạy trốn khỏi chiến trường, nhiều người trong dân đã 

bị hạ sát, vua Saolê và thái tử Gionathan cũng tử trận”. 

Ðavít liền xé áo mình ra, các người hầu cận của ông cũng làm 

như thế. Tất cả đều than van khóc lóc và ăn chay cho tới chiều để 

chịu tang vua Saolê, thái tử Gionathan, dân Chúa và nhà Israel, vì 

họ ngã gục dưới lưỡi gươm. (Và Ðavít đã khóc rằng:) 

“Các nhân tài Israel đều bị giết trên núi. Cớ sao các anh hùng bị 

ngã gục như thế? 

“Saolê và Gionathan đáng yêu đáng quý, khi sống cũng như khi 

chết, họ không hề lìa nhau. Họ lanh lẹ hơn chim phượng hoàng, và 

hùng dũng hơn loài sư tử. Hỡi thiếu nữ Israel, hãy than khóc Saolê  
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đi, người đã mặc cho các cô áo điều sặc sỡ, đã gắn lên y phục các cô 

những đồ nữ trang bằng vàng. 

“Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế? 

“Gionathan đã bị giết trên đồi cao. Hỡi anh Gionathan, tôi 

thương tiếc anh. Tôi yêu mến anh, và tình bạn giữa đôi ta cao quý 

hơn tình yêu phụ nữ. 

“Cớ sao mà các anh hùng lại ngã gục như thế? Cớ sao binh khí 

lại bị phá huỷ như thế?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 79, 2-3. 5-7 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b) 

1) Lạy Ðấng chăn dắt của Israel, xin hãy lắng tai! Chúa là Ðấng 

chăn dẫn Giuse như thể bầy chiên. Chúa ngự trên các Vệ Binh 

Thần, xin hiện ra trong sáng láng, trước mặt con cháu Ephraim, 

Bengiamin và Manassê. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự 

tới để cứu độ chúng con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b) 

2) Lạy Chúa thiên binh, Chúa còn thịnh nộ tới bao giờ, bởi vì 

dân Chúa đang dâng lời khẩn nguyện? Chúa nuôi chúng con bằng 

cơm bánh trộn giọt châu, và cho chúng con uống bằng nước mắt 

chảy tràn trề. Chúa biến chúng con thành miếng mồi cho lân bang 

tranh chấp, và quân thù phỉ báng chúng con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b) 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 3, 20-21 

“Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng 

đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những 

thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: 

“Người đã mất trí”.  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Hoặc đọc                   1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với 

chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1           Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3) 

“Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng  

thấy một ánh sáng vĩ đại”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai 

dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành 

Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh 

sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự 

chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ 

hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng 

như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang 

nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả 

như trong ngày Mađian. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 
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3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Bài Ðọc 2         1 Cr 1, 10-13. 17 

“Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, 

 và giữa anh em, đừng có chia rẽ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em 

đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và 

cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà 

Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi 

có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: “Tôi, tôi thuộc về 

Phaolô; - “Tôi về phe Apollô”; - “Còn tôi, tôi về phe Kêpha”; - “Và 

tôi thuộc về phe Chúa Kitô”. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có 

phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh 

Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, 

mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, 

kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mt 4, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, 

và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia. 
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Phúc Âm (Bài dài)        Mt 4, 12-23  

“Người vào Capharnaum  

để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 

Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành 

Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm 

lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất 

Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của 

ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; 

ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. 

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, 

vì nước trời đã gần đến!” 

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy 

hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai 

đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông 

rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành 

những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo 

Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là 

Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong 

thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông 

bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. 

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các 

hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh 

hoạn tật nguyền trong dân. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài vắn này       Mt 4, 12-17 

“Người vào Capharnaum  

để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 

Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải thành 

Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm 

lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất 

Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của 

ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, 

ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy 

giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời 

đã gần đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc                 Gn 3, 1-5. 10 

“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. 

Trích sách Tiên tri Giona. 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến 

Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho 

ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê 

là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành 

phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, 

Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố 

việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy 

việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và 

Người không thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b). 

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b). 
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3) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương 

xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 7, 29-31 

“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ 

vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những 

ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, 

hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như 

không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận 

hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mc 1, 15 

Alleluia, alleluia! - Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào 

Phúc Âm. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 1, 14-20 

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng 

Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước 

Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc 

Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và 

em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người 

đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các 

ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới 

theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông 

Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi 

các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các 

người làm công, và đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1        Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. 

Trích sách Nơ-khe-mia. 

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm 

đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày 

đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, 

trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những 

người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật.  

Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy 

mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. 

Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là 

Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ 

cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số 

người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và 

người ta hiểu được điều đã đọc.  

Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy 

Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được 

thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng 

mang tang chế, đừng than khóc”.  

Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ 

nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy 

gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày 

thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn 

luỹ của anh chị em!” 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 15 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng 

con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Ðá, là Ðấng Cứu 

Chuộc con. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 

Bài Ðọc 2 (Bài dài)           1 Cr 12, 12-30  

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và 

tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô 

cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu 

phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự 

do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. 

Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu 

chân nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân 

xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ 

tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về 

thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu 

toàn thân xác là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai,  
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thì đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi 

thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi 

thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có 

một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: “Ta không cần 

mi”. Ðầu cũng không thể nói với chân: “Ta không cần các ngươi”. 

Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần 

thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi 

thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang 

nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không 

cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu 

vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, 

mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể 

phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể 

được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui. 

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của 

Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã 

thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên 

tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa 

bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi 

người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả 

được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói 

nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này            1 Cr 12, 12-14. 27 

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và 

tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô 

cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu 

phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự  
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do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. 

Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần 

anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi 

người có phận sự mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Lc 4, 18-19 

Alleluia, alleluia! - Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho 

người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - 

Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra 

giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời 

Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau 

khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài 

tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh 

nhận. 

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh 

Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. 

Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. 

Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của 

Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để 

đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, 

Người gặp ngay đoạn chép rằng: 

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi 

đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những 

tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho 

người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công 

bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. 
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Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi 

người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu 

nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các 

ngươi vừa nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 9, 15. 24-28 

“Người chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt tội lỗi, Người sẽ 

xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi Người”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ 

sự chết của Người để cứu chuộc các tội phạm dưới thời Cựu Ước, 

mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa 

cho họ. Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm 

làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính 

thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng 

ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng 

tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình.  
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Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần: 

nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ 

chính mình  

để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế 

nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng tế hiến một lần như vậy, 

để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, 

không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Ð.  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành, để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð.  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với 

điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy 

hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua. 
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Ð.  Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          2 Sm 5, 1-7. 10 

“Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại 

Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ 

trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã 

dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: “Chính ngươi sẽ chăn 

dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel”. Vậy tất cả các vị kỳ 

lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký 

kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong 

Ðavít làm vua Israel. Khi Ðavít lên làm vua, ngài được ba mươi 

tuổi, và cai trị được bốn mươi năm. Tại Hebron, ngài cai trị Giuđa 

được bảy năm rưỡi. Còn tại Giêrusalem, ngài cai trị toàn cõi Israel 

và Giuđa được ba mươi ba năm. 

Nhà vua và tất cả quân sĩ theo ngài kéo đến Giêrusalem, đánh 

đuổi dân cư Giêbusê. Người ta nói với Ðavít rằng: “Ông đừng vào 

đây, bằng không những người mù què sẽ đánh đuổi ông”. Như thế 

có nghĩa là: “Ðavít sẽ không vào được nơi này”. Nhưng Ðavít đã 

chiếm đóng đồn Sion làm kinh thành của Ðavít. 

Và Ðavít vào thành, càng ngày càng trở nên cường thịnh, và 

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phù hộ nhà vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 88, 20. 21-22. 25-26 

Ð. Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a). 

1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: 

“Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được 

kén chọn tự trong dân. 

Ð. Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a). 
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2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta, Ta đã xức dầu thánh của Ta 

cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng 

cố thân danh người. 

Ð. Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a). 

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh 

Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Ta đặt tay người trên mặt biển, 

và tay hữu người, Ta đặt lên sông ngòi. 

Ð. Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người (c. 25a). 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở 

trong người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 3, 22-30 

“Satan phải diệt vong”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị 

quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà 

ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn 

rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia 

rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên 

chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng 

vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người 

khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau 

mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và 

mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng 

kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ 

được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô 

uế ám”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 10, 1-10 

“Lạy Chúa, nầy tôi đến để làm theo thánh ý Chúa” 

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. 

Anh em thân mến, lề luật là bóng dáng của những việc tốt lành 

tương lai, chớ không phải chính hình ảnh chân chính của sự thật. Lề 

luật ấy với những hy tế được hiến dâng liên tiếp hằng năm không 

bao giờ có thể làm cho những kẻ đến tham dự được hoàn hảo. 

Chẳng vậy, người ta sẽ chấm dứt việc tế lễ, vì lẽ những người 

làm việc phượng tự nầy, đã được tẩy sạch một lần rồi, nên không 

còn ý thức mình có tội nữa. Ngược lại, các lễ tế hằng năm nhắc nhở 

người ta nhớ đến tội lỗi. 

Bởi chưng máu bò dê không thể xóa bỏ tội lỗi. Vì thế, khi đến 

trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã không muốn của hy tế 

và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa 

không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: Lạy 

Chúa, nầy tôi đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về tôi ở 

đoạn đầu cuốn sách. 
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Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của 

lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, 

mặc dầu được hiến dâng theo lề luật”. 

Ðoạn Người nói tiếp: “Lạy Chúa, nầy đây tôi đến để thi hành 

thánh ý Chúa”. 

Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi 

thánh ý đó mà chúng ta được thánh hóa nhờ việc hiến dâng Mình 

Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv. 39,2 và 4ab, 7-8a, 7-9, 10, 11 

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 

1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng 

mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt 

trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.  

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai 

tôi. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và đền tội, bấy giờ tôi đã 

thưa: “Nầy tôi xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 

3) Như trong cuốn sách đã chép về tôi: lạy Chúa, tôi sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận lòng tôi.  

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 

4) Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực 

tôi đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 

5) Tôi chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng tôi: tôi 

đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa, tôi đã không giấu 

giếm gì với Ðại Hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a) 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)       2 Sm 6, 12b-15, 17-19 

“Ðavít và toàn dân Israel  

hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Ðavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên 

Chúa từ nhà Obêđê về thành Ðavít. Vua dẫn theo bảy ca đoàn và 

đàn bò con làm của lễ. Khi những người mang hòm bia Thiên Chúa 

đi được sáu bước, thì Ðavít hiến tế một con bò và một con bê. Ngài 

tận lực nhảy múa trước Thiên Chúa. Ngài mang khăn vải điều 

ngang lưng. Ngài và toàn thể nhà Israel mang hòm bia Thiên Chúa 

hân hoan và trong tiếng kèn trống. Họ rước hòm bia Thiên Chúa vào 

đặt giữa nhà tạm mà Ðavít đã dựng sẵn. Rồi ngài hiến dâng của lễ 

toàn thiêu và của lễ bình an; ngài nhân danh Chúa các đạo binh mà 

chúc lành cho dân chúng, đoạn ngài phân phát cho toàn dân Israel, 

nam cũng như nữ, mỗi người một ổ bánh mì, một miếng thịt và một 

chiếc bánh chiên dầu. Và toàn dân giải tán, ai về nhà nấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 23, 7. 8. 9. 10 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa (c. 8a). 

1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu, để vua hiển vinh Người ngự quá! 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa (c. 8a). 

2) Nhưng vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa dũng lực hùng 

anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa (c. 8a). 

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu, để vua hiển vinh Người ngự quá. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa (c. 8a). 

4) Nhưng vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, 

chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 
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Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa (c. 8a). 

Alleluia            Ga 15,15b 

Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mc 3,31-35 

“Ai làm theo ý Thiên Chúa,  

thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài 

sai người vào mời Chúa ra. 

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với 

Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. 

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” 

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: 

“Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì 

người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dt 10, 11-18 

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa  

nên hoàn hảo đến muôn đời” 

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. 

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức 

vụ mình và hiến dâng cũng những ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng 

không bao giờ xóa được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy 

nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, 

Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. 

Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho 

những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. 

Vả chính Thánh Thần cũng đã minh chứng cho chúng ta như 

thế. 

Vì sau khi Chúa đã phán: “Nầy là giao ước Ta sẽ ký kết với 

chúng sau những ngày ấy”, thì Người còn thêm: “Ta sẽ đặt lề luật 

Ta trong lòng chúng, và khắc nó vào tâm trí chúng; ta sẽ không còn 

nhớ đến những tội lỗi và sự gian ác của chúng nữa”. 

Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ 

đền tội nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv. 88, 4-5, 27-28, 29-30 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. (29) 

1) Ta sẽ ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa. Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của 

ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. (29) 

2) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha tôi, là Thiên 

Chúa và Ðá Tảng cứu độ của tôi”. và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử, 

cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. (29) 

3) Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời Ta ký với 

người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người muôn 

đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. (29) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              2 Sm 7, 4-17 

“Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: 

“Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải 

ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày Ta 

dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta 

không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại. 

Khắp mọi nơi Ta đi qua với con cái Israel, có khi nào Ta nói cùng 

một trong các chi họ Israel mà Ta truyền dạy chăn dắt Israel dân Ta 

rằng: “Tại sao không xây cất cho Ta một ngôi nhà bằng cây hương 

nam?” 

Giờ đây, ngươi hãy nói cùng Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa các 

đạo binh phán thế này: Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi 

còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta và 

Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân  
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thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng 

như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt để một nơi cho 

Israel dân Ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không 

còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như 

xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. 

Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán 

trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi nhà. 

Ðến khi qua đời, ngươi sẽ được an giấc cùng các tổ phụ ngươi. Kế 

đó Ta sẽ cho con của ngươi kế vị và làm cho vương quốc ngươi 

vững mạnh. Chính người sẽ xây dựng cho danh Ta một ngôi nhà, và 

Ta bảo đảm ngôi báu triều đại ngươi tồn tại đến muôn đời. Ta sẽ là 

Cha người, và người sẽ là con Ta. Nếu người có phạm lỗi, Ta sẽ sửa 

trị người bằng roi người lớn và bằng tai hoạ con cái loài người. 

Nhưng Ta sẽ không cất khỏi người lòng từ bi của Ta, như Ta đã xử 

với Saolê, kẻ đã bị Ta khai trừ khỏi mặt Ta. Và nhà của ngươi và 

triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu 

ngươi sẽ vững bền mãi mãi!” Nathan đã thuật lại cho Ðavít tất cả 

những lời và thị kiến này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 88, 4-5. 27-28. 29-30 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29). 

Xướng: 1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa. Ta đã 

thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn 

miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế 

hệ”. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29). 

2) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên 

Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”. Và Ta sẽ đặt người làm trưởng 

tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29). 
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3) Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký 

với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người tới 

muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29). 

Alleluia            1 Sam 3, 9 

Alleluia, Alleluia. - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa 

đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mc 4,1-20 

“Người gieo hạt đi gieo hạt giống” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám 

đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một 

chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc 

bờ biển. 

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, 

Người nói với họ rằng: 

“Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. 

Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. 

Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã 

mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt 

giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác 

rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa 

trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh 

quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một 

trăm”. 

Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”. 

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn 

ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các 

ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn 

những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn,  
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vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở 

lại mà được tha tội”. 

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? 

Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? 

Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được 

gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời 

Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên 

đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng 

chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau 

đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có 

những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, 

nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể 

sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là 

những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba 

mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dt 10, 19-25 

“Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta,  

và hãy thúc giục nhau thực thi bác ái”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng 

bước vào cung thánh. Ðó là con đường mới và sống động mà Người 

đã mở cho chúng ta, xuyên qua tấm màn là thân xác Người; và ban 

cho chúng ta có một thượng tế cai quản nhà Thiên Chúa. Chúng ta 

hãy tiến đến với lòng chân thành, đầy đức tin, lòng được trong sạch 

khỏi lương tâm gian ác, và thân xác được tắm gội bằng nước trong 

sạch. Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, 

vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung tín. Chúng ta hãy thúc giục nhau thực 

thi bác ái và làm việc thiện. Ðừng trốn tránh những buổi hội chung 

như ít người có thói quen, nhưng anh em hãy khích lệ nhau, nhất là 

khi thấy ngày đó gần đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa (c. 6). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa (c. 6). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hướng bả phù hoa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa (c. 6). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa (c. 6). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         2 Sm 7, 18-19. 24-29 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?” 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Sau khi Nathan nói với Ðavít xong, vua Ðavít đến ngồi trước 

Thiên Chúa mà nói rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, con là ai và gia 

đình con là chi mà Chúa dẫn con đến đây? Nhưng lạy Chúa là Thiên 

Chúa, như thế Chúa còn cho là ít, nên Chúa còn nói đến nhà tôi tớ 

Chúa trong tương lai lâu dài, vì lạy Chúa, đó là thường tình của loài 

người. 

“Chúa đã thiết lập dân Israel làm dân Chúa đến muôn đời, và 

lạy Chúa, chính Chúa trở thành Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây, 

lạy Chúa là Thiên Chúa, xin hãy thực hiện mãi mãi lời Chúa đã nói 

về tôi tớ và về nhà của nó, và hãy làm như Chúa đã phán, để danh 

Chúa được ca khen đến muôn đời, và được truyền tụng rằng: 'Chúa 

các đạo binh là Thiên Chúa của Israel'. Xin cho nhà tôi tớ Chúa 

được vững chắc trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa các đạo binh, 

Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã mạc khải cho tôi tớ Chúa biết 

những lời này: 'Ta sẽ xây dựng cho ngươi một ngôi nhà', vì thế, tôi 

tớ Chúa vững tâm thốt lên lời khẩn nguyện trên đây. Vậy giờ đây, 

lạy Chúa là Thiên Chúa, và lời Chúa thì chân thật, vì Chúa đã tỏ ra 

cho tôi tớ Chúa những điều hạnh phúc ấy. Giờ đây, xin hãy khởi sự 

chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn tại trước mặt 

Chúa đến muôn đời, vì lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã phán và 

xin giáng phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

1) Lạy Chúa, để thương Ðavít, xin Chúa nhớ đến mọi nỗi ưu tư 

của người: người đã thề như thế nào với Chúa, người đã khấn hứa 

cùng Ðấng toàn năng nhà Giacóp rằng: 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

2) “Tôi sẽ không vào lều trại nhà tôi, tôi sẽ không bước lên 

giường nằm, tôi sẽ không nhắm mắt ngủ, không để cho mi mắt tôi 

được nghỉ an, cho tới khi tôi gặp được nơi ngự điện cho Chúa, gặp 

được cung lâu cho Ðấng Toàn năng nhà Giacóp”. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

3) Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người 

sẽ chẳng rút lời, rằng: “Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người 

con cháu thuộc dòng giống của ngươi”. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

4) “Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta và những luật 

lệ mà Ta ban ra dạy chúng, thì cả con cháu chúng cũng được muôn 

đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi”. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

5) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi 

cư ngụ cho mình. Ngài phán: “Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn 

đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 4, 21-25 

“Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn.  

Các ngươi đong đấu nào, 

 thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn 

sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để 

đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và 

chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, 

thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các 

ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong 

lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, 

sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dt 10, 32-39 

“Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những ngày trước, khi 

anh em vừa lãnh nhận ánh sáng, anh em đã đương đầu với bao nhiêu 

trận đau khổ lớn lao. Khi thì anh em bị công khai sỉ nhục và hoạn 

nạn, khi thì anh em phải liên đới với những kẻ chịu những sự đối xử 

như thế. Vì chưng, anh em đã cùng chịu số phận của những tù nhân, 

anh em đã vui mừng chấp nhận người ta tước đoạt của cải, vì anh 

em biết rằng mình có của cải tốt hơn và bền vững. Vậy anh em đừng 

bỏ mất lòng tin tưởng của anh em, đáng được thưởng công bội hậu. 

Anh em cần phải kiên nhẫn, để khi làm tròn thánh ý Chúa, anh em 

được lãnh nhận điều Chúa hứa. Vì chỉ còn một thời gian rất ngắn 

nữa thôi, Ðấng phải đến sẽ đến, và Người sẽ không trì hoãn. “Còn 

kẻ công chính của Ta thì sống theo đức tin. Nhưng nếu người đó 

tháo lui, thì sẽ không làm đẹp lòng Ta”. Còn chúng ta, chúng ta 

không thuộc hạng người tháo lui mà hư mất, nhưng chúng ta là con 

cái đức tin để cứu thoát linh hồn chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong 

đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, 

Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 
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2) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy 

vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính 

nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.  

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

3) Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ 

đường lối họ đi. Dầu có ngã, họ sẽ không nằm gục, vì Chúa sẽ nâng 

đỡ tay họ. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, 

Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người 

giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)      2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17 

“Ngươi đã khinh dể Ta và đã cướp vợ Uria làm vợ mình”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Khi ấy, sang năm mới, là lúc các vua thường ra trận, thì Ðavít 

sai Gioáp, các tôi tớ của vua và toàn dân Israel đi tiêu diệt dân 

Ammon và bao vây Rabba. Còn Ðavít thì ở lại Giêrusalem. Khi 

chiến tranh đang diễn tiến, thì một bữa trưa nọ, Ðavít ra khỏi giường 

ngủ, đi bách bộ trên sân thượng nhà vua, liền nhìn thấy một phụ nữ 

đang tắm trên sân thượng nhà bà. Bà rất xinh đẹp. Vậy vua sai dò 

hỏi người phụ nữ đó là ai. Người ta thưa đó là bà Bethsabê, con ông 

Êliam, vợ Uria người Hêthê. Ðavít sai cận vệ đi tìm bà. Khi trở về 

nhà, bà mang thai, nên sai người báo tin cho Ðavít mà rằng: “Tôi đã 

có thai”. 

Vậy Ðavít sai người đến nói với Gioáp rằng: “Hãy sai tướng 

Uria người Hêthê về đây cho trẫm”. Gioáp sai Uria về gặp Ðavít, và 

Uria đến gặp Ðavít. Ðavít hỏi thăm tin tức về Gioáp, quân sĩ, và trận 

chiến diễn tiến thế nào. Rồi Ðavít nói cùng Uria: “Ngươi hãy về nhà 

rửa chân đi”. Uria rời khỏi hoàng cung, và người ta mang cho ông  
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một phần ăn của nhà vua, nhưng Uria cùng các cận vệ nằm ngủ 

ngay trước cửa nhà vua chứ không về nhà. Người ta đi báo tin cho 

Ðavít hay “Uria không đi về nhà”. Ðavít mời ông ăn uống trước mặt 

mình và ép uống rượu cho say. Ðến chiều Uria đi ra cùng với các 

cận vệ ngủ trên chõng, chớ không về nhà. Sáng hôm sau, Ðavít viết 

một lá thư gởi cho Gioáp và sai Uria mang đi. Trong thư, ngài viết 

như sau: “Hãy đặt Uria vào nơi giao tranh gay cấn nhất, rồi bỏ mặc 

hắn, để hắn bị đánh cho chết”. Vậy khi Gioáp bao vây thành, liền cử 

Uria đến địa điểm mà ông biết có những quân địch mạnh nhất. Quân 

trong thành kéo ra nghinh chiến với Gioáp, nhiều quân sĩ của Ðavít 

ngã gục, và cả Uria người Hêthê cũng tử trận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 10-11 

Ð.  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm 

tội (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm 

tội (c. 3a). 

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm 

tội (c. 3a). 

3) Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công 

bình khi phê phán. Này coi, con đã chào đời trong ô uế, và trong tội, 

mẹ đã hoài thai con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm 

tội (c. 3a). 
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4) Xin cho con cảm thấy vui mừng hoan hỉ, cho xương bị Chúa 

đập hớn hở reo lên. Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xoá 

mọi điều gian ác của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm 

tội (c. 3a). 

Alleluia: Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

  

Phúc Âm                 Mc 4, 26-34 

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, 

 hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên 

Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay 

thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào 

người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: 

trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, 

người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. 

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên 

Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó 

giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả 

các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau 

lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp 

bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời 

Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ 

bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích 

tất cả cho các ông. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 95, 1.6 

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca 

mừng Chúa, sáng láng và oai nghiêm tỏa trước thiên nhan Người, 

uy hùng và tráng lệ phủ lên ngai báu Người.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Dt 11, 1-2. 8-19 

“Ông mong đợi thành trì có nền móng  

mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng Sáng Lập”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta 

mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền 

nhân đã nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại 

tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và 

ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ 

trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều 

trại, cũng như Isaac, và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời 

hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa 

là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara 

son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng 

Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu 

người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao 

trên trời và như cát bãi biển. 
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Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi 

nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng 

xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai 

nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. 

Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc 

họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê 

hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại 

để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ 

một thành trì. Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. 

Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là 

người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng 

dõi mang tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm 

cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình 

ảnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68a). 

1) Chúa đã gầy dựng cho chúng tôi một uy quyền cứu độ, trong 

nhà Ðavít là tôi tớ Chúa. Như Ngài đã phán qua miệng các thánh 

nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68a). 

2) Ðể giải phóng chúng tôi khỏi quân thù, và khỏi tay những 

người ghen ghét chúng tôi. Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng tôi, và 

nhớ lại lời thánh ước của Ngài. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68a). 
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3) Lời minh ước mà Ngài tuyên thệ, với Abraham tổ phụ chúng 

tôi, rằng Ngài cho chúng tôi được khỏi sợ hãi, sau khi thoát khỏi tay 

quân thù. Phục vụ Ngài trong thánh thiện và công chính, trước tôn 

nhan Ngài, trọn đời sống chúng tôi. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         2 Sm 12, 1-7a, 10-17 

“Tôi đã phạm tội đến Chúa”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Ðavít. Ông 

đến và nói với Ðavít rằng: “Trong thành kia có hai người, một 

người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều chiên bò, 

còn người nghèo thì không có gì, ngoài một con chiên con mà ông 

đã mua và nuôi dưỡng, nó lớn lên trong nhà ông cùng với con cái 

ông, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén và cùng ngủ một 

giường với ông; ông kể nó như con gái mình. Có một người khách 

đến thăm người giàu ấy, ông ta không muốn bắt chiên bò của mình 

để dọn tiệc đãi khách, nhưng lại bắt con chiên của người nghèo mà 

dọn tiệc đãi khách”. Ðavít tức giận người đó lắm, và nói cùng 

Nathan rằng: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống! Người làm như 

thế là đáng chết. Nó phải bồi thường gấp bốn lần vì đã hành động 

bất nhân như thế!” 

Nathan liền nói với Ðavít: “Ngài chính là người đó. Chúa là 

Thiên Chúa Israel phán rằng: Lưỡi gươm sẽ không bao giờ rời khỏi 

dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi đã khinh dể Ta, đã cướp 

vợ của Uria người Hêthê làm vợ mình. Vì thế Chúa phán rằng: Từ 

gia đình ngươi, Ta sẽ gây nên tai hoạ đổ trên đầu ngươi. Ngay trước 

mặt ngươi, Ta sẽ đem thê thiếp của ngươi trao cho người khác, nó 

sẽ ăn ở với chúng ngay dưới ánh sáng mặt trời. Ngươi đã hành động 

thầm lén, còn Ta, Ta sẽ làm việc đó trước mặt toàn dân Israel và 

giữa thanh thiên bạch nhật”. 
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Ðavít nói cùng Nathan rằng: “Tôi đã phạm tội đến Chúa”. Và 

Nathan nói cùng Ðavít rằng: “Chúa cũng đã tha tội cho ngài rồi, 

ngài sẽ không phải chết. Nhưng vì việc này, ngài làm dịp cho quân 

thù của Chúa nói phạm thượng, nên đứa con của ngài sẽ chết”. Rồi 

Nathan ra về. 

Và Chúa giáng hoạ trên đứa con của Ðavít do vợ của Uria sinh 

ra, nên nó lâm trọng bệnh. Ðavít khẩn cầu Chúa cho đứa trẻ, ông ăn 

chay và lui về phòng nằm dưới đất. Các kỳ lão đến nhà vua và nài 

xin vua chỗi dậy, nhưng vua không chịu và không dùng bữa với họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 50, 12-13. 14-15. 16-17 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và 

người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

3) Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là Chúa cứu độ 

con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. Lạy Chúa, xin mở 

môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 4, 35-41 

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 

rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám 

đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. 

Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và 

những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở 

đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa 

Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi 

dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. 

Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: 

“Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các 

ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển 

cũng đều vâng lệnh Người?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không 

hổ ngươi bẽ mặt. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi 

trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1          Xp 2, 3; 3, 12-13 

“Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, 

 một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”. 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là 

những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm 

nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của 

Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và 

nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của 

Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ 

không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ 

không bị quấy rầy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5,3). 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho 

những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5,3). 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5,3). 
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3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. 

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời 

khác. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5,3). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 1, 26-31 

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì 

(trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, 

không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. 

Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho 

là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ 

phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế 

gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ 

những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước 

mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, 

Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự 

thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự 

phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 

bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Mt 5, 1-12a 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và 

lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người 

mở miệng dạy họ rằng: 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ 

nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho 

những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho 

những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời 

là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các 

con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. 

Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ 

trọng đại ở trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1               Ðnl 18, 15-20 

“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri  

và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, 

sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một 

tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin 

cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và 

các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa 

tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải 

chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng 

giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng 

người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều 

Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà 

người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri 

nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc 

nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người. 
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Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy 

công cuộc của Ta”. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng 

cứng lòng (c. 8). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 7, 32-35 

“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. 

Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng 

Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách 

làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ 

không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh 

phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng 

việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì 

ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là 

để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng 

khít với Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 1, 14 và 12 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; 

những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 21-28 

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng 

dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì 

Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như 

các luật sĩ. 

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, 

nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng 

tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là 

Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy 

im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét 

một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau 

rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền 

mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh 

tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận 

xứ Galilêa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1           Gr 1, 4-5, 17-19 

“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi 

Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi 

ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm 

tiên tri trong các dân tộc. 

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho 

họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ 

trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. 

Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cậy 

cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, 

các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống 

ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải 

thoát ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi 

hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát 

con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững 

bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy 

Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đứa ác. 
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Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, 

Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, 

con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ 

con, con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày 

kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, 

và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

Bài Ðọc 2 (Bài dài)           1 Cr 12, 31 - 13, 13  

“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại,  

nhưng đức mến là trọng hơn cả”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng 

hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu 

tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có 

bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. 

Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn 

ngoan; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà 

không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải 

tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà 

tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. 

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác 

lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy 

tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui 

cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu 

đựng tất cả. 
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Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn 

ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta 

hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi 

điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, 

tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; 

nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện 

giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, 

diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ 

biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba 

đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này            1 Cr 13, 4-13 

“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại,  

nhưng đức mến là trọng hơn cả”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác 

lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy 

tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui 

cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu 

đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, 

ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biết mất. Vì chưng 

chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, 

nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn 

bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ 

nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. 

Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy 

giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, 

tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất 

cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn 

cả. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; 

Chúa có lời ban sự sống. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 4, 21-30 

“Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê,  

không phải chỉ được sai đến với người Do-thái”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm 

nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi 

người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời 

từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con 

ông Giuse sao?” 

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu 

ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Ðiều 

chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê 

hương ông'“. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không 

một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với 

các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng 

lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; 

dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà 

đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có 

nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không 

người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người 

Syria”. 

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm 

phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người 

lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực 

thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dt 11, 32-40 

“Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc.  

Thiên Chúa dự liệu cho chúng ta một cái gì tốt hơn”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, tôi còn phải nói gì nữa? Tôi không có đủ 

thời giờ thuật lại về Gêđêon, Barac, Samson, Giephtê, Ðavít, 

Samuel và các tiên tri. Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc, 

thực thi công bình, được hưởng lời hứa, bịt miệng sư tử, dập tắt hoả 

hào, thoát khỏi lưỡi gươm, chế ngự bệnh tật, hùng dũng trong trận 

chiến; đánh đuổi các đạo quân ngoại bang, làm cho những người 

chết sống lại để trao trả cho các phụ nữ của họ. Có những người 

đành chịu hành hạ, mà không muốn được giải thoát, hy vọng được 

phục sinh hoàn hảo hơn. Lại có những người đành chịu nhục nhã, 

đòn vọt, kể cả xiềng xích và tù ngục. Họ bị ném đá, cưa xẻ, thử 

thách, bị giết bằng gươm. Họ mặc áo da cừu da dê, lưu lạc khắp nơi, 

thiếu thốn mọi điều, bị áp bức, ngược đãi. Thế gian chẳng xứng với 

họ. Họ lang thang trong hoang địa, trên núi non, trong hang đá, dưới  
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hầm đất. Và tất cả họ đều nhờ bằng chứng đức tin mà lãnh nhận lời 

hứa tốt lành, thế mà họ chưa được lãnh nhận điều đã hứa, là vì 

Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng ta một cái gì tốt hơn, kẻo họ đạt 

đến hoàn hảo mà không có chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 30, 20. 21. 22. 23. 24 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

1) Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu 

Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban 

cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta.  

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

2) Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài cho khỏi người 

ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi 

miệng lưỡi người đời tranh luận. 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

3) Chúc tụng Chúa, vì Ngài đã tỏ lòng nhân hậu với con, trong 

nơi thành trì kiên cố. 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

4) Phần con, trong lúc gian truân, con đã nói: “Con bị loại ra 

khỏi long nhan Ngài rồi”. Nhưng Chúa đã nghe lời con khẩn 

nguyện, khi con lên tiếng kêu cầu tới Chúa. 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

5) Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn 

giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho 

những ai sử sự kiêu căng. 
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Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a 

“Chúng ta hãy trốn khỏi Absalon.  

Hãy để Sêmê nguyền rủa theo lệnh của Chúa”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Ðavít rằng: “Toàn 

dân Israel hết lòng theo Absalon. Ðavít liền nói cùng các cận thần 

của ông ở Giêrusalem rằng: “Hãy chỗi dậy, chúng ta trốn đi, vì 

chúng ta không sao thoát khỏi tay Absalon. Các ngươi hãy ra mau 

đi, kẻo nó đến bắt chúng ta, gây tai hại cho chúng ta và dùng gươm 

giết hết dân thành”. Ðavít trèo lên núi Cây Dầu, ông vừa leo vừa 

khóc lóc, đi chân không, đầu phủ khăn. Toàn dân theo ông cũng 

trùm đầu, vừa leo vừa khóc. Vậy vua Ðavít đến Bahumrim. Và này 

xuất hiện một người thuộc dòng họ Saolê, tên là Sêmê, con ông 

Giêra. Anh ta vừa đi vừa nguyền rủa, rồi ném đá Ðavít và những 

cận vệ của vua. Toàn thể dân chúng và tất cả binh sĩ đều đi hai bên 

tả hữu nhà vua. Vậy Sêmê nguyền rủa nhà vua rằng: “Hỡi kẻ khát 

máu, người của Bêlial, xéo đi, xéo đi! Chúa đã đổ trên đầu ngươi tất 

cả máu của nhà Saolê mà ngươi đã tiếm vị. Thiên Chúa đã trao 

vương quốc vào tay Absalon, con ngươi. Này tai hoạ hành hạ ngươi, 

vì ngươi là một tên khát máu”. Bấy giờ Abisai con trai của Sarvia, 

tâu vua rằng: “Cớ sao thằng chó chết này nguyền rủa đức vua tôi? 

Ðể tôi đi lấy đầu nó”. Vua phán rằng: “Hỡi con của Sarvia, Ta với 

khanh có liên hệ gì đâu? Cứ để mặc nó nguyền rủa. Vì Chúa bảo nó: 

'Hãy nguyền rủa Ðavít', ai dám hỏi nó: 'Tại sao ngươi hành động 

như vậy?'“ Và Ðavít nói với Abisai và toàn thể các cận vệ rằng: 

“Kìa, con trai bởi lòng ta sinh ra, mà còn tìm giết ta, phương chi con 

của Giêmini đây. Hãy để nó nguyền rủa theo lệnh Chúa. Biết đâu 

Chúa sẽ nhìn thấy nỗi khổ tâm của ta, và hôm nay, Người sẽ đổi lời 

dữ ra hạnh phúc cho ta”. Ðavít và các cận vệ của ông cứ tiếp tục đi.    

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 3, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Lạy Chúa! Xin Chúa đứng lên, xin cứu vớt con! (c. 8). 

1) Thân lạy Chúa, nhiều thay người bách hại con, nhiều thay 

người nổi dậy chống con. Về con, nhiều kẻ thốt ra lời: “Hết trông 

hắn được Chúa trời cứu độ”. 

Ð. Lạy Chúa! Xin Chúa đứng lên, xin cứu vớt con! (c. 8). 

2) Nhưng, lạy Chúa, Chúa là thuẫn hộ thân con, là vinh quang 

con, Chúa cho con ngẩng đầu lên. Con lên tiếng kêu cầu tới Chúa, 

và Chúa đã nghe con từ núi thánh của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa! Xin Chúa đứng lên, xin cứu vớt con! (c. 8). 

3) Con nằm xuống và đã ngủ ngon, rồi thức khoẻ vì Chúa đỡ 

nâng con. Con không kinh hãi ức triệu người ở chung quanh đồn trú 

hại con. Lạy Chúa! Xin Chúa đứng lên, xin cứu vớt con! 

Ð. Lạy Chúa! Xin Chúa đứng lên, xin cứu vớt con! (c. 8). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 5, 1-20 

“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến 

địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ 

ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ 

mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều 

lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã 

bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. 

Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá 

rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp 

lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa 

Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van  
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ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi 

thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là 

gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài 

xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. 

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần 

ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào 

đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra 

và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống 

biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong 

thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ 

tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc 

quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã 

được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào 

đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời 

khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám 

xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà 

với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã 

làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên 

xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho 

anh ta, và mọi người đều thán phục. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 12, 1-4 

“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể 

chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ 

tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng 

ta. Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta. 

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin 

và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón 

mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự 

bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều 

thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính 

con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì 

chưng, trong khi chiến đầu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ 

máu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32 

Ð.  Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa  

 (c. 27b). 

1) Tôi sẽ làm trọn những lời khấn hứa của tôi, trước mặt những 

người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm 

kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới 

muôn đời”. 

Ð.  Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa  

 (c. 27b). 
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2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi 

địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan 

Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa, bao 

kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn tôi 

sẽ sống cho chính Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa  

 (c. 27b). 

3) Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho 

thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh 

Chúa, rằng “Ðiều đó Chúa đã làm”. 

Ð.  Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa  

 (c. 27b). 

Bài Ðọc 1(Năm II)      2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 - 19, 3 

“Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?” 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các 

cận vệ của Ðavít, và khi con lừa đi qua dưới cây sồi to lớn rậm rạp, 

thì đầu ông vướng vào cây sồi, và ông bị treo lơ lửng, và con lừa 

ông đang cỡi cứ chạy. Có người thấy vậy, liền đi báo cho Gioáp 

rằng: “Tôi đã thấy Absalon bị treo trên cây sồi”. Gioáp cầm ba chiếc 

lao phóng thẳng vào tim Absalon. 

Bấy giờ Ðavít đang ngồi giữa hai cửa, còn người lính gác lúc 

đó đi trên thành phía trên cửa, ngước mắt lên trông thấy một người 

chạy về. Tên lính gác hô to báo tin cho vua. Vua liền nói: “Nếu chỉ 

có một đứa, tức là nó mang tin mừng”. Vua nói với anh ta: “Ngươi 

hãy qua bên này”. Khi anh ta đi qua và đứng đó, thì tên Kusi xuất 

hiện và tâu vua rằng: “Tâu đức vua, tôi mang đến cho vua một tin 

mừng, vì hôm nay, Chúa đã xét xử bênh vực đức vua, Người đã giải 

thoát đức vua khỏi tay tất cả những kẻ dấy lên chống lại đức vua”. 

Vua hỏi Kusi: “Absalon con ta có bình an không?” Kusi thưa lại:  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

“Ước gì các thù địch của đức vua và toàn thể những kẻ dấy lên 

chống đức vua, đều bị tai hoạ như chàng thanh niên đó”. 

Bấy giờ vua buồn sầu và đi lên lầu nơi cổng thành mà khóc lóc. 

Ngài vừa đi vừa nói: “Con ơi, hỡi Absalon! Absalon con ơi! Sao cha 

không chết thay cho con! Absalon con ơi! Absalon con ơi! Chớ gì ai 

để cha chết thay cho con. Absalon con ơi! Con ơi, hỡi Absalon!” 

Người ta đi báo tin cho Gioáp hay rằng đức vua khóc lóc và 

than tiếc con, nên hôm đó cuộc chiến thắng trở nên tang chế cho 

toàn dân, vì hôm đó, dân chúng nghe nói rằng: “Ðức vua thương 

tiếc con mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 85, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con (c. 1a). 

1) Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con, vì con đau khổ 

và cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con, vì con hiếu thảo với Ngài, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con (c. 1a). 

2) Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, vì 

con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, 

vì, lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con (c. 1a). 

3) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi 

với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn 

nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

Ð. Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con (c. 1a). 

Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 5, 21-43 

“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám 

đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ 

biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông 

thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, 

xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa 

Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen 

lấn Người tứ phía. 

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. 

Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không 

thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa 

Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo 

Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ 

được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã 

được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã 

xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã 

chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám 

đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi “Ai chạm đến 

Ta?” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. 

Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, 

liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người 

bảo bà: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được 

khỏi bệnh”. 

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội 

đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” 

Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo 

ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người 

không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. 

Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người  
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ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và 

khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế 

diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha 

mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và 

Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi!”, nghĩa là: “Hỡi 

em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và 

đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. 

Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho 

em bé ăn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Dt 12, 4-7. 11-15 

“Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến”. 

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. 

Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến 

nỗi phải đổ máu và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, 

như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường 

việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì  
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Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn 

làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí, Thiên Chúa 

xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không 

sửa phạt. 

Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là 

nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công 

chính cho những ai được sửa dạy. 

Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những 

đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để 

người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Anh em hãy sống 

hòa thuận với hết mọi người, hãy ăn ở thánh thiện, chẳng vậy không 

ai được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em hãy coi chừng đừng ai để 

mất ơn Chúa, đừng để một rễ cay đắng nào mọc chồi gây xáo trộn 

và làm cho nhiều người bị nhiễm độc. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv. 102, 1-2, 13-14, 17-18a 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở nầy tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Ngài. (17) 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể trong người 

tôi, hãy chúc tụng thánh danh Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Ngài. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở nầy tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Ngài. (17) 

2) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương 

những ai kính sợ Ngài. Ngài biết chúng tôi được luyện bằng chất gì, 

Ngài nhớ rằng tro bụi là chính chúng tôi! 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở nầy tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Ngài. (17) 
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3) Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở nọ 

tới thuở kia cho những ai kính sợ Ngài, và đức công minh Chúa còn 

dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Ngài. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở nầy tới thuở 

kia cho những ai kính sợ Ngài. (17) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        2 Sm 24, 2. 9-17 

“Chính con đã phạm tội,  

nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu?” 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, vua Ðavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội 

rằng: “Ngươi hãy đi kinh lý khắp các chi tộc Israel, từ Ðan đến 

Bersabê, và kiểm tra dân chúng, để ta biết dân số”. 

Gioáp nạp sổ kiểm tra dân chúng cho vua. Trong dân Israel có 

tám trăm ngàn dũng sĩ biết xử dụng gươm, còn phía Giuđa có năm 

trăm ngàn người thiện chiến. 

Sau khi kiểm tra dân số, Ðavít hồi hộp và thưa cùng Chúa rằng: 

“Con đã phạm tội nặng nề trong việc con đã làm. Nhưng, lạy Chúa, 

xin xoá tội ác cho tôi tớ Chúa, vì con đã hành động quá dại dột”. 

Sáng hôm sau, khi Ðavít thức dậy, có lời Chúa phán cùng ông Gad, 

vị tiên tri và thị kiến của Ðavít rằng: “Ngươi hãy đi nói với Ðavít: 

Ðây Chúa phán: Ta cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn điều nào 

ngươi muốn, rồi Ta sẽ thi hành”. Gad đến cùng Ðavít và tâu rằng: 

“Hoặc ngài phải chịu bảy năm đói kém trong nước ngài, hoặc trong 

ba tháng, ngài phải lẩn trốn quân thù tìm bắt bớ ngài, hoặc là trong 

nước ngài phải chịu dịch tả suốt ba ngày, giờ đây ngài hãy suy nghĩ 

đắn đo và chịu điều nào đi để tôi thưa lại cùng Ðấng đã sai tôi”. 

Ðavít trả lời cho Gad rằng: “Tôi khổ quá! Nhưng thà rơi vào tay 

Chúa còn hơn là rơi vào tay người phàm, vì Chúa rất nhân từ”. 

Chúa đã giáng cơn dịch tả xuống Israel từ sáng hôm ấy cho đến 

thời gian đã định. Từ Ðan tới Bersabê, có đến bảy mươi ngàn người 

đàn ông trong dân phải chết. Ðang lúc thiên thần Chúa giơ tay để  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

tàn phá Giêrusalem, thì Chúa hối tiếc trước sự đau khổ, nên phán 

bảo thiên thần đang giết phạt dân chúng rằng: “Thôi đủ rồi! Giờ đây 

hãy dừng tay lại”. Bấy giờ thiên thần Chúa đang ở gần sân lúa của 

Aruna người Giêbusa. Khi thấy thiên thần sát phạt dân chúng, Ðavít 

thưa cùng Chúa rằng: “Chính con là kẻ đã phạm tội, chính con đã 

làm điều gian ác; nhưng những người này là những con chiên, họ có 

làm gì đâu? Vậy xin tay Chúa đè nặng trên con và trên nhà cha 

con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 31, 1-2. 5. 6. 7 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

2) Con xưng ra cùng Chúa tội phạm của con, và lỗi lầm của 

con, con đã không che giấu. Con nói: “Con thú thực cùng Chúa điều 

gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

3) Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa 

trong thời buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, 

chúng sẽ không hại nổi những người này. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

4) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ, 

Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

Alleluia                Ga 8,12 

Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống. - Alleluia. 
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Phúc Âm              Mc 6,1-6 

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo 

Người. 

Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều 

thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông 

nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay 

Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ 

mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon 

sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm 

vì Người. 

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị 

kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không 

làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và 

Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng 

chung quanh mà giảng dạy. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 12, 18-19. 21-24 

“Anh em tiến đến núi Sion  

và thành trì của Thiên Chúa hằng sống”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Không phải anh em tiến tới một ngọn núi có 

thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp, hoặc tiếng 

kèn và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ 

lời nào nữa. Cảnh tượng thật hãi hùng, đến nỗi Môsê thốt lên: “Tôi 

đã kinh khiếp và run sợ”. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành 

trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến 

muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ 

trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến 

cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng 

Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu, và đến cùng máu 

đã rảy khi giao ước lên tiếng còn mạnh thế hơn máu Abel. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót 

của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài (c. 10). 

1) Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen trong thành trì của Thiên 

Chúa chúng ta. Núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên dáng, niềm 

hoan lạc của khắp cả địa cầu. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót 

của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài (c. 10). 
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2) Núi Sion là cùng kiệt phương bắc, là thành trì của Ðức Ðại 

Ðế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Ngài, tự chứng tỏ Ngài 

là an toàn chiến luỹ. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót 

của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài (c. 10). 

3) Chúng tôi đã nhìn thấy, như đã nghe kể lại, trong thành trì 

của Chúa thiên binh, trong thành trì của Thiên Chúa chúng tôi: 

Thiên Chúa kiên thủ thành đó tới muôn đời. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót 

của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài (c. 10). 

4) Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của 

Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Ôi Thiên Chúa, cũng như 

thánh danh Ngài, lời khen ngợi Ngài sẽ vang cùng cõi đất. Tay hữu 

Ngài đầy đức công minh. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót 

của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài (c. 10). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 V 2, 1-4. 10-12 

“Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ;  

Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Gần ngày băng hà, Ðavít truyền cho Salomon, con trai của ông 

rằng: “Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ. Con hãy 

can đảm, và ăn ở xứng danh nam nhi. Con hãy tuân giữ các huấn 

lệnh của Chúa là Thiên Chúa con, hãy đi trong đường lối của 

Người, hãy tuân giữ các lễ nghi, giới răn, thánh chỉ và giáo huấn của 

Người như đã ghi chép trong Luật Môsê, ngõ hầu con đi đâu, con 

cũng hiểu biết mọi việc con làm, để Chúa hoàn thành lời Người đã 

nói về cha rằng: “Nếu con cái ngươi tuân giữ đường lối của chúng 

và hết lòng hết trí đi trước mặt Ta trong chân lý, thì ngươi sẽ không 

bao giờ mất người kế vị trên ngôi báu Israel”. 
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Vậy vua Ðavít yên giấc với các tổ phụ và được mai táng trong 

thành Ðavít. Ðavít làm vua Israel được bốn mươi năm: tại Hebron, 

ngài cai trị bảy năm; tại Giêrusalem, ngài cai trị ba mươi ba năm. 

Còn Salomon lên ngôi Ðavít cha ngài, và triều đại ngài rất vững 

bền. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             1 Sb 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd 

Ð. Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b). 

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa 

(c. 12a). 

1) Ðavít đã chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, 

người thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, 

Chúa đáng chúc tụng, từ đời đời tới muôn muôn thuở”. 

Ð. Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b). 

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa 

(c. 12a). 

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, 

lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất 

là của Chúa. 

Ð. Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b). 

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa 

(c. 12a). 

3) Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của 

Chúa, và vinh quang là của Chúa. 

Ð. Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b). 

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa 

(c. 12a). 

4) Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều 

ở trong tay Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền. 
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Ð. Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b). 

Hoặc đọc: Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa 

(c. 12a). 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 6, 7-13 

“Người bắt đầu sai các ông đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người 

đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người 

truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang 

bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và 

đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì 

ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không 

nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố 

cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều 

quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 13, 1-8 

“Ðức Giêsu Kitô hôm qua,  

hôm nay và cho đến muôn đời vẫn như thế”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh 

em. Anh em đừng lãng quên việc cho khách đỗ nhà: vì khi làm như 

vậy, có kẻ không ngờ mình đã đón tiếp các thiên thần. Anh em hãy 

nhớ đến những tù nhân như chính anh em bị tù đày chung với họ, và 

hãy nhớ đến những kẻ đau khổ, vì chính anh em cũng đang ở trong 

thân xác như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, hãy giữ phòng 

the cho tinh khiết, vì Thiên Chúa sẽ đoán phạt các người tà dâm và 

ngoại tình. Trong nếp sống, anh em đừng tham lam; hãy bằng lòng 

với những gì đang có, vì Chúa đã phán: “Ta sẽ không để mặc ngươi 

và không bỏ rơi ngươi đâu”, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà 

thưa rằng: “Chúa là Ðấng phù trợ tôi, tôi chẳng sợ người đời làm gì 

được tôi”. Anh em hãy nhớ đến các vị lãnh đạo anh em, là những 

người đã rao giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem đời họ kết 

thúc ra sao mà noi gương đức tin của họ. Ðức Giêsu Kitô hôm qua, 

hôm nay, và cho đến muôn đời vẫn như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 26, 1. 3. 5. 8b-9abc 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là 

Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 
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2) Nếu thiên hạ đồn binh hạ trại để hại tôi, lòng tôi sẽ không 

kinh hãi, nếu thiên hạ gây chiến với tôi, tôi vẫn tự tin. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

3) Vì ngày tai hoạ, Chúa sẽ che chở tôi trong nhà Chúa, Chúa sẽ 

giấu tôi trong nơi kín đáo ở Ðền Người, trên tảng đá vững chắc 

Người sẽ cất nhắc tôi lên. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

4) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa 

con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù 

trợ con, xin đừng hất hủi con. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)                Hc 47, 2-13 

“Ðavít đã thành tâm ca tụng và yêu mến Thiên Chúa”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Như miếng mỡ lóc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế nào, thì Ðavít 

được chọn giữa con cái Israel như vậy. Người dỡn với sư tử như 

dỡn với chiên con và đùa với gấu như đùa với những chiên con. Khi 

còn trẻ, nào người đã chẳng hạ sát tên khổng lồ và rửa nhục cho 

dân, khi vung dây ném đá đánh ngã tên Goliath kiêu căng đó sao? 

Vì người đã kêu cầu Thiên Chúa toàn năng, và Chúa đã ban sức 

mạnh cho người để hạ sát tên chiến sĩ hùng dũng, để nâng cao lòng 

can đảm của dân người. Nhờ thế, người được tôn vinh như đã giết 

mười ngàn, được ca tụng vì những lời Chúa chúc lành, và được 

người ta trao tặng triều thiên vinh quang, vì người đã tiêu diệt quân 

thù chung quanh, đã thanh toán bọn giặc Philitinh cho đến ngày nay, 

đã đập tan sức mạnh chúng đến muôn đời. Trong mọi việc, người 

dùng lời ca khen mà tuyên xưng Ðấng Thánh Tối Cao; người thành 

tâm ca tụng Chúa, và yêu mến Thiên Chúa đã sáng tạo người, đã 

cho người quyền năng chống lại quân thù. Người thành lập ca đoàn 

trước bàn thờ Chúa, để hoà nhịp những bài thánh ca. Người tổ chức  
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những cuộc lễ huy hoàng, quy định đầy đủ chu kỳ thời gian, để họ 

ca tụng thánh danh Chúa, và từ sáng sớm, họ biểu dương sự thánh 

thiện của Thiên Chúa. Chúa đã thứ tha tội lỗi của người, và tán 

dương sức mạnh của người đến muôn đời. Chúa đã ban cho người 

giao ước vương quốc và ngôi báu vinh quang trong Israel. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 17, 31. 47 và 50. 51 

Ð. Tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi (c. 47b). 

Xướng: 1) Ðường lối Thiên Chúa là đường thanh khiết, lời của 

Chúa được luyện trong lửa đỏ, chính Người là khiên thuẫn che kẻ 

nương nhờ Người. 

Ð. Tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi (c. 47b). 

2) Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của tôi, tán tụng Thiên 

Chúa là Ðấng cứu độ tôi! - Bởi vậy, con sẽ ca tụng Ngài giữa chư 

dân, lạy Chúa, và con sẽ xướng ca khen ngợi danh Ngài. 

Ð. Tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi (c. 47b). 

3) Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi 

với Ðấng được xức dầu của Ngài, với Ðavít và miêu duệ ông cho tới 

muôn đời. 

Ð. Tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi (c. 47b). 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 6, 14-29 

“Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng 

Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống 

lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ  
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khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe 

vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống 

lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, 

nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới 

lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy 

vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, 

nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là 

người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua 

rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào 

ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong 

triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái 

nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan 

khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, 

trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa 

nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: 

“Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con 

muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên 

đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên 

không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị 

vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt 

đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho 

mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng 

trong mồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 4 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu độ chúng con từ 

khắp muôn dân, xin thu họp chúng con về, để chúng con được ca 

tụng thánh danh chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 13, 15-17, 20-21 

“Nguyện Thiên Chúa bình an,  

Người đã đem ra khỏi cõi chết Ðấng nhờ máu giao ước,  

làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện”. 

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, nhờ Ðức Giêsu mà trong mọi lúc, chúng ta 

luôn luôn hiến dâng cho Thiên Chúa của lễ ngợi khen, tức là hoa 

quả của miệng lưỡi ta tuyên xưng danh Người. Anh em đừng quên 

công việc từ thiện và sự tương tế, vì Chúa hài lòng về những của lễ 

như thế. Anh em hãy vâng lời và tùng phục các vị lãnh đạo anh em, 

vì chính các ngài canh giữ linh hồn anh em, như những người sẽ 

phải trả lẽ, để các ngài hân hoan thi hành việc đó, chớ không phàn 

nàn, vì điều đó không có lợi gì cho anh em. Nguyện Thiên Chúa 

bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Ðấng nhờ máu giao ước 

vĩnh cửu, trở nên vị Mục tử cao cả, tức là Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, xin Người làm cho anh em trong các việc thiện, xứng 

đáng thi hành thánh ý Người, khi Người thực hiện trong anh em 

điều Người hài lòng, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng được vinh quang 

đến muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ 

xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 
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Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sỡ dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của 

Người, đó là điều an ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu 

dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 V 3, 4-13 

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn  

để đoán xét dân Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Salomon đến Gabaon để dâng hy lễ, vì 

đây là nơi cao rộng nhất. Salomon dâng trên bàn thờ này một ngàn 

lễ vật toàn thiêu. Tại Gabaon ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon 

trong giấc mộng, và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ 

ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Chúa đã tỏ lòng rất nhân hậu đối 

với cha con là Ðavít, tôi tớ Chúa, vì người đã sống trước tôn nhan 

Chúa trong chân lý và công bình, đã ăn ở ngay thẳng đối với Chúa. 

Chúa đã dành cho người một lòng nhân hậu lớn lao, đã ban cho 

người đứa con trai hiện đang ngồi trên ngôi báu của người. Và giờ 

đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị 

Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết 

đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn,  
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một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa 

ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa, và 

phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa 

đông đảo thế này”. 

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã làm đẹp lòng Chúa, nên 

Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không 

xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho 

ngươi được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi 

điều ngươi xin, và ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh 

mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống như ngươi, và sau 

ngươi không có ai bằng ngươi. Cả những điều ngươi không xin, như 

giàu có và vinh quang đến nỗi từ trước đến giờ, trong các vua, 

không vua nào được như ngươi, Ta cũng ban cho ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

1) Tuổi trẻ lấy chi giữ cho thanh khiết đường đời? Bằng cách 

noi theo lời vàng của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

2) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ 

thị Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

3) Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không 

phạm tội phản nghịch Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

4) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phước đức, xin dạy con các thánh 

chỉ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

5) Con kể được ra nơi đầu môi, tất cả những huấn dụ bởi miệng 

Ngài. 
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Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

6) Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường như được 

mọi thứ giàu sang. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b). 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 6, 30-34 

“Họ như đàn chiên không người chăn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô. 

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với 

Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các 

ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì 

lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ 

ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo 

lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, 

người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi 

thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, 

vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều 

điều. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ 

con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con phải hổ 

ngươi, vì đã kêu cầu Chúa. 

Hoặc đọc             Mt 5, 3-4 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ 

nghiệp. 
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CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1            Is 58, 7-10 

“Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy 

tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi 

gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh 

bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng 

đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của 

ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho 

ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ 

phán: “Này Ta đây”. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử 

chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, 

và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của 

ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa 

ban ngày”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9 

Ð.  Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay 

 (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, 

người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót 

thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.  

Ð.  Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay 

 (c. 4a). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ 

được ghi nhớ muôn đời. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn 

thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. 

Ð.  Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay 

 (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, người ban phát 

và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời 

còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. 

Ð.  Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay 

 (c. 4a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           1 Cr 2, 1-5 

“Tôi đã công bố cho anh em  

bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không 

đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến 

công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi 

biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng 

đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã 

đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào 

những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự 

giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không 

dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo 

Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 13-16 

“Các con là sự Sáng thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là 

muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? 

Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài 

cho người ta chà đạp lên nó. 

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, 

không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để 

dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi 

người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước 

mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi 

khen Cha các con trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
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CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1                 G 7, 1-4. 6-7 

“Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. 

Trích sách Gióp. 

Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người 

trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng 

như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong 

lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có 

những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì 

tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? 

Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Ngày của tôi qua nhanh hơn 

chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. 

Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn 

thấy hạnh phúc”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm 

can (c. 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên 

Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. 

Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.  

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm 

can (c. 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó 

vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi 

đích danh từng ngôi một. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm 

can (c. 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn 

ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm 

cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm 

can (c. 3a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2            1 Cr 9, 16-19. 22-23 

“Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải 

để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô 

phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự 

ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi 

phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của 

tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, 

tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được 

tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, 

hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau 

đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi 

sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất 

cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi 

ích của Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Chiên của Ta nghe biết tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 1, 29-39 

“Người chữa nhiều người đau ốm  

những chứng bệnh khác nhau”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với 

Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của 

Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết 

bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. 

Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. 

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả 

những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp 

trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh 

khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng 

biết Người. 

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một 

nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm 

Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi 

người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến 

những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. 

Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa 

và xua trừ ma quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 
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Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
 

CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1               Is 6, 1-2a, 3-8 

“Này tôi đây, xin hãy sai tôi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, 

và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng 

trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: “Thánh, Thánh, 

Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh 

quang Chúa”. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và 

nhà cửa đều đầy khói. 

Lúc bấy giờ tôi mới nói: “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi 

tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt 

tôi đã trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Nhưng lúc 

đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than 

cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa 

vào miệng tôi và nói: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến 

lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ 

tha”. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi 

cho chúng ta?” Tôi liền thưa: “Này con đây, xin hãy sai con”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con, Chúa đã ban 

cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe 

những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối của 

Chúa: “Thực, vinh quang của Chúa lớn lao!” 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất 

cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn 

tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

Bài Ðọc 2  (Bài dài)            1 Cr 15, 1-11  

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi 

đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, 

nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao 

truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là 

Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. 

Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo 

như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười 

một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong 

một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, 

nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi 

với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi 

như với đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông 

đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội 

Thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn 

của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã 

chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các Ðấng: song không phải tôi, 

nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các Ðấng, chúng 

tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này        1 Cr 15, 3-8. 11 

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều 

mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng 

ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ 

ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện 

ra với ông Kêpha, rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với 

hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em 

đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người 

hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người 

cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Dù tôi, dù là các 

Ðấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin 

như vậy. Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 5, 1-11 

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời 

Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông 

thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi 

thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền 

đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi 

Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, 

Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và 

thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng 

con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, 

con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới 

các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn 

đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người 

này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở 

nặng gần chìm. 

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa 

Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người 

tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh 

ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và 

Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. 

Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây 

con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào 

bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           St 1, 1-19 

“Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn 

hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên 

Chúa bay sà trên mặt nước. 

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên 

Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. 

Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 

Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ 

nước với nước”, và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước 

phía trên vòm trời với nước dưới vòm trời. Và xảy ra như vậy. 

Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi 

sáng: đó là ngày thứ hai. 

Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ tại một nơi, để lộ ra 

chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là  
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đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và 

Thiên Chúa phán: “Ðất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt 

giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt 

giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo 

mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong 

có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một 

buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và 

hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và 

năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng 

sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban 

đêm; và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên 

vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân 

chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 103, 1-2a. 5-6. 10 và 12. 24 và 35c 

Ð. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên 

Chúa của con, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy 

hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. 

Ð. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b). 

2) Ngài dựng vững địa cầu trên nền tảng, cho tới muôn đời nó 

chẳng lung lay. Ngài dùng biển che phủ nó như áo che thân, trên 

ngọn núi non muôn ngàn nước đọng. 

Ð. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b). 

3) Ngài lệnh cho mạch nước tràn ra thành suối, chúng chảy rì 

rào giữa miền non núi. Bên cạnh chúng, chim trời cư ngụ, từ trong 

ngành cây vang ra tiếng hót. 
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Ð. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b). 

4) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo 

thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của 

Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. 

Ð. Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          1 V 8, 1-7. 9-13 

“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh,  

và mây bao phủ nhà Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh 

các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước 

mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ 

thành Ðavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng 

Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. 

Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang 

hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ 

thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi. 

Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với 

ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế 

khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi 

cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang 

cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. 

Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt 

vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi 

họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có 

mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng 

đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. 

Bấy giờ Salomon nói rằng: “Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám 

mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững 

chắc Chúa ngự đến muôi đời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 131, 6-7. 8-10 

Ð. Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a). 

1) Ðây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã 

gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, 

hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a). 

2) Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm 

Bia oai quyền của Chúa cùng đi! Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy 

lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì 

Ðavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu. 

Ð. Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 6, 53-56 

“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới 

miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người 

ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở 

đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ 

Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân 

ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo 

Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           St 1, 20 - 2, 4a 

“Chúng ta hãy dựng nên con người  

theo hình ảnh giống như Ta”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và 

loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời”. Vậy Thiên Chúa tạo 

thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo 

loại chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng 

tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy 

nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt 

đất”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa lại phán: “Ðất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo 

giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo 

loại, gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thiên Chúa 

thấy chúng tốt đẹp; và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên 

con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển,  
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chim trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên 

mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh 

Chúa; Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người 

tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán 

rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó, 

hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi 

thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh 

trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức 

ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di 

chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi 

sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: 

đó là ngày thứ sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. 

Ngày thứ bảy Thiên Chúa hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau 

khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ 

ngơi. Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong ngày đó, 

Người nghỉ việc tạo thành. 

Ðó là gốc tích trời đất khi được tạo thành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng 

và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa 

nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 
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2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa 

trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho 

quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật 

dưới chân con người. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

3) Nào chiên nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở 

đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo 

đường biển khơi. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            1 V 8, 22-23. 27-30 

“Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó,  

để nhậm lời van nài của dân Israel”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối 

diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần 

nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với các 

tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: 

quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời 

còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất 

đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu 

nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và 

kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngõ 

hầu đêm ngày mắt Chúa nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán 

'Danh Ta sẽ ở nơi đó', để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu 

xin trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân 

Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin 

Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin Chúa dủ lòng thương”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11 

Ð. Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2). 

1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà 

Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng 

Thiên Chúa trường sinh. 

Ð. Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2). 

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên 

Chúa thiên binh, Ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con. 

Ð. Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2). 

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen 

ngợi Chúa tới muôn đời. Thuẫn đỡ cho chúng con, xin hãy nhìn 

xem, lạy Thiên Chúa, xin hãy đoái nhìn mặt Ðức Kitô của Người.  

Ð. Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2). 

4) Thực, một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý 

hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà 

Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. 

Ð. Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2). 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 7, 1-13 

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa,  

để nắm giữ tập tục phàm nhân”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ 

tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với 

những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo  
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đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-

thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng 

về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều 

tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy 

những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không 

giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không 

tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri 

rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài 

môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả 

dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các 

ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài 

người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người 

bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục 

của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và 

“ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai 

nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được 

là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)”, và các ngươi không để 

cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời 

Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm 

nhiều điều khác giống như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        St 2, 4b-9. 15-17 

“Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây 

nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài 

đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và 

chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, 

tưới khắp mặt đất. 

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí 

vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập 

một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài 

đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, 

ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành dữ. 

Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ 

trồng tỉa và coi sóc vườn. Và Thiên Chúa truyền lệnh cho con người 

như sau: “Ngươi được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng chớ ăn 

trái cây biết lành dữ, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ phải chết”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv. 103, 1-2a 27-28, 29bc-30 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa 

của tôi, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh 

sáng choàng thân như mang áo khoác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a). 
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2) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương 

thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, 

Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a). 

3) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về 

chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo 

thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               1 V 10, 1-10 

“Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan  

của vua Salomon”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi 

tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến 

Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc 

đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quý báu. Bà yết kiến 

Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp 

mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được 

vua giải đáp. 

Nữ hoàng Saba nhìn thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà 

ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các 

công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn 

thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, thì bà hết hồn. Bà thưa 

cùng vua rằng: “Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các 

công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin 

những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt 

tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe 

chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài 

còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và 

phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và 

nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là  
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Ðấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. Vì Chúa 

yêu quý Israel muôn đời, nên đã đặt ngài làm vua, để ngài cai trị 

công minh chính trực”. Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén 

vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quý giá. Người ta không 

khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng 

Saba tặng cho vua Salomon.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 36, 5-6. 30-31. 39-40 

Ð. Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a). 

1) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy 

vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính 

nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. 

Ð. Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a). 

2) Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói 

điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong lòng người, và bước chân 

người không xiêu té. 

Ð. Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a). 

3) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, 

Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người 

giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. 

Ð. Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a). 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì 

tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các 

con biết.- Alleluia. 
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Phúc Âm          Mc 7,14-23 

“Những gì từ con ngùi ta xuất ra,  

đó là cái làm cho người ta ra ô uế” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy 

hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con 

người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta 

xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để 

nghe thì hãy nghe”. 

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về 

ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê 

muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên 

ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, 

vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất 

ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. 

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm 

cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát 

những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham 

lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông 

cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì 

ta ô uế”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         St 2, 18-25 

“Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo 

dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. 

Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể 

chim trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi 

chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. 

Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng 

Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. 

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang 

ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa 

làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, 

rồi dẫn đến Ađam. 

Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi 

thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà 

ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, 

và cả hai nên một thân thể. Lúc ấy cả hai người, tức Ađam và vợ 

ông, đều khỏa thân mà không hề xấu hổ. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 127, 1, 2-3, 4-5 

Ð. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1) 

1) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối 

Người. Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi, ngươi có phúc và 

sẽ được may mắn. 
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Ð. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1) 

2) Vợ ngươi như cây nho sai trái, trong nội cung gia thất nhà 

ngươi. Con cái ngươi như chồi non cây dầu ở chung quanh bàn ăn 

của ngươi. 

Ð. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1) 

3) Ðó là ơn phúc lành, cho người kính sợ Chúa. Từ Sion xin 

Chúa chúc lành cho ngươi. Chúc ngươi thấy Giêrusalem thịnh đạt 

suốt mọi ngày trong đời sống của ngươi. 

Ð. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               1 V 11, 4-13 

“Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; 

nhưng vì Ðavít thân phụ ngươi, 

Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng 

ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, lòng ông không còn trọn vẹn 

với Chúa là Thiên Chúa của ông, như lòng Ðavít thân phụ ông. 

Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của 

dân Ammon. Và Salomon đã làm điều không đẹp lòng Chúa và 

không trọn niềm theo Chúa, như Ðavít thân phụ ông. Bấy giờ 

Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, 

thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng 

làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng 

hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với 

Salomon, vì tâm hồn ông đã bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Ðấng đã 

hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần 

khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông. 

Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: “Bởi ngươi đã ăn ở như 

thế, và đã không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đã truyền cho 

ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ  
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ngươi. Nhưng vì nể Ðavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành 

điều đó khi ngươi còn sống. Ta sẽ phân chia vương quốc ngươi 

ngay trên tay con của ngươi. Vì Ðavít, tôi tớ Ta, và vì Giêrusalem 

Ta đã tuyển chọn, Ta sẽ không lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dành 

một chi tộc cho con trai ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 105, 3-4. 35-36. 37 và 40 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

1) Phúc cho ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực 

thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ 

cho dân Ngài; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con.  

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

2) Họ đã hoà mình với người chư dân, và học theo công việc 

chúng làm. Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đã hoá 

thành lưới dò hại họ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

3) Họ đã giết những người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế 

quỷ thần. Chúa đã bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần 

gia nghiệp của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

Alleluia            1 Sam 3, 9 

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 7, 24-30 

“Những con chó ở dưới gầm bàn  

cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái” 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà 

kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu 

được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà 

nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân 

ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con 

bà. 

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy 

bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người 

rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn 

những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. 

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra 

khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên 

giường và quỷ đã xuất rồi. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         St 2, 18-25 

“Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa 

tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: 

“Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ trả 

lời con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây 

ở giữa vườn, thì Thiên Chúa bảo: “Các ngươi đừng ăn, đừng động 

tới nó, nếu không, sẽ phải chết”. 

Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi không chết đâu. Nhưng 

Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi 

sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. 

Người nữ thấy cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông 

minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại đưa cho chồng, người chồng cũng 

ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá 

vả che thân. 

Bấy giờ hai người nghe tiếng Thiên Chúa đi trong vườn địa 

đàng lúc chiều mát. Ađam và vợ ông liền núp trong lùm cây trong 

vườn địa đàng cho khuất mặt Thiên Chúa. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 31, 1-2, 5, 6, 7 

Ð. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a) 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! 
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Ð. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a) 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa, tội tôi đã phạm, và lỗi lầm của tôi, 

tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Tôi thú thực cùng Chúa điều gian 

ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi. 

Ð. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a) 

3) Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cùng Chúa, trong 

thời buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, chúng sẽ 

không hại nỗi những người nầy. 

Ð. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a) 

4) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ, 

Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. 

Ð. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 V 11, 29-32; 12, 19 

“Israel lìa bỏ nhà Ðavít”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người 

Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai 

người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé 

ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: “Ông hãy cầm lấy 

mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: 

'Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho 

ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà 

Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon 

một chi tộc' “. Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 80, 10-11ab. 12-13. 14-15 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn 

bảo (c. 11a & 9a). 
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1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng 

đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của 

ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn 

bảo (c. 11a & 9a). 

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không 

vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để 

chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn 

bảo (c. 11a & 9a). 

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo 

đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của 

chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! 

Ð.  Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn 

bảo (c. 11a & 9a). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 7, 31-37 

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển 

Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ 

điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám 

đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. 

Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa 

là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm 

họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng 

loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm  
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mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói 

được”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 94, 6-7 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước 

trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            St 3,9-21 

“Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi ở 

đâu?” Ông đã thưa: “Tôi đã nghe tiếng Ngài trong vườn địa đàng, 

nhưng tôi sợ hãi, vì tôi trần truồng và đang ẩn núp”. Chúa phán bảo 

ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há 

chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được 

ăn ư?” 

Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với tôi, 

chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn”. Và Thiên Chúa phán 

bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ 

nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn”. 
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Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, 

mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu, mi sẽ 

bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ 

đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và 

miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì 

rình cắn gót chân người”. 

Chúa phán bảo cùng người phụ nữ rằng: “Ta sẽ làm cho ngươi 

gặp nhiều khổ cực khi thai nghén và đau đớn khi sinh con; ngươi sẽ 

ở dưới quyền người chồng, và chồng sẽ trị ngươi”. 

Người lại phán bảo Ađam rằng: “Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn 

trái Ta cấm, nên đất bị nguyền rủa vì tội của ngươi. Trọn đời, ngươi 

phải làm lụng vất vả mới có mà ăn. Ðất sẽ mọc cho ngươi đủ thứ gai 

góc, và ngươi sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng. Ngươi phải đổ mồ hôi trán 

mới có bánh ăn, cho đến khi ngươi trở về đất, vì ngươi từ đó mà ra. 

Ngươi là bụi đất, nên ngươi sẽ trở về bụi đất”. 

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng 

sinh. Thiên Chúa cũng làm cho Ađam và vợ ông những chiếc áo da 

và mặc cho họ. Và Người phán: “Nầy, Ađam đã trở thành như một 

trong chúng ta, biết thiện ác. Vậy bây giờ, đừng để hắn giơ tay hái 

trái cây trường sinh mà ăn và được sống đời đời”. Và Thiên Chúa 

đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất, là nơi ông phát 

xuất ra. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia. (1) 

1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu 

và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia. (1) 
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2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm cạnh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Người phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia. (1) 

3) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như 

cây cỏ mọc xanh tươi; Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều 

nó bị xén đi và nó héo khô. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia. (1) 

4) Xin dạy chúng tôi biết đếm ngày giờ, để chúng tôi luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia. (1) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 V 12, 26-32; 13, 33-34 

“Giêroboam đúc hai con bò vàng”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: “Giờ 

đây vương quốc sẽ trở về với nhà Ðavít; nếu dân này lên 

Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, thì lòng dân này sẽ quy thuận 

với chủ mình là Roboam, vua xứ Giuđa; họ sẽ giết ta và trở về với 

Roboam”. Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con bò vàng, 

ông nói với dân chúng rằng: “Các ngươi không cần phải lên 

Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đã dẫn ngươi ra 

khỏi đất Ai-cập”. Ông đặt một con bò vàng ở Bêthel và một con ở 

Ðan. Việc đó là dịp tội cho dân Israel, vì dân chúng lên tận Ðan để 

thờ con bò vàng. Ông còn xây chùa miếu trên những nơi cao, đặt 

các người trong dân làm tư tế, họ không phải là con cháu Lêvi. Ông 

chọn ngày rằm tháng tám là ngày lễ trọng, giống như lễ trọng  
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thường cử hành trong xứ Giuđa. Ông lên bàn thờ để tế những tượng 

bò mà ông đã đúc, ông làm như thế ở Bêthel; cũng tại Bêthel, ông 

đã thiết lập hàng tư tế trong các chùa miếu mà ông đã xây cất trên 

những nơi cao. 

Sau các sự việc đó, Giêroboam chẳng những không dứt bỏ đàng 

tội lỗi, mà trái lại ông còn tiếp tục đặt ở những nơi cao hàng tư tế 

chọn trong dân chúng. Do đó, nhà Giêroboam phạm tội, bị lật đổ và 

xoá khỏi mặt đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 105, 6-7a. 19-20. 21-22 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

1) Chúng tôi đã phạm tội cũng như tổ phụ chúng tôi, chúng tôi 

đã làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng tôi, khi còn ở 

bên Ai-cập, đã không suy xét những việc lạ lùng của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

2) Dân chúng đã đúc con bò tại Horéb, và lễ bái thần tượng đã 

đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình 

tượng con bò ăn cỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

3) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm 

những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu 

trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài 

(c. 4a). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia - Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và 

đừng cứng lòng - Alleluia. 
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Phúc Âm            Mc 8,1-10 

“Họ ăn no nê”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và 

họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám 

đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. 

Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều 

người từ xa mà đến”. 

Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh 

cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” 

Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. 

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy 

chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông 

chia cho dân chúng.Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. 

Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. 

Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại 

được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải 

tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền 

Ðammanutha. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ 

diệu của Ngài đối với loài người, bởi Ngài đã cho người đói khát 

được no nê, người cơ hàn được tràn trền thiện hảo. 

Hoặc đọc             Mt 5, 5-6 

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho 

những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. 
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CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1                 Sir 15,16-21 

“Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác” 

Bài trích sách Ðức Huấn ca. 

Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: 

việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. 

Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, 

ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. 

Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, 

họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. 

Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan,  

hùng dũng và toàn năng. 

Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. 

Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, 

và thấu suốt mọi hành động của con người. 

Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, 

và không cho phép một ai phạm tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Ð. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. 

1) Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân 

trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, 

những người đó tận tâm tìm kiếm Chúa. 

Ð. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. 
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2) Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ 

hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Ð. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. 

3) Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời 

Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm 

những điều kỳ diệu trong Luật Chúa. 

Ð. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. 

4) Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Ngài, để 

cho tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ 

luật pháp của Ngài, và để tôi hết lòng vâng theo luật đó. 

Ð. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. 

Bài Ðọc 2                 1Cor 2,6-10 

“Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở,  

để làm nên sự hiển vinh của chúng ta”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín 

hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với 

những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế 

gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người 

đã bị dồn vào chỗ hư vong. 

Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của 

Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ 

trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn 

ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì 

giả thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. 

Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: “Sự mắt chưa từng 

thấy và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước 

tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu  
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mến Người”. Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng 

tôi, do Thánh Thần của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Joan 1,14 và 12b 

Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang 

nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia! 

Phúc Âm          Mt 5, 17-37 

“Người xưa đã bảo như thế,  

còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng 

tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy 

bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có 

qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho 

đến khi mọi sự hoàn thành. 

Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và 

dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước 

Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể 

là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính 

hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời 

đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. 

Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. 

Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì 

sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công 

nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. 

Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh 

em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại 

trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy 

trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc 

đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan  
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tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo 

thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi 

trả hết đồng bạc cuối cùng!” 

Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn 

Ta, Ta bảo các con: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội 

với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của 

con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất 

một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu 

tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì 

thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”. 

Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà 

dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, 

cũng phạm tội ngoại tình”. Các con cũng đã nghe có lời bảo người 

xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với 

Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà 

thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ 

chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao 

cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho 

một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải 

là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi 

ma quỷ mà ra”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1         Lv 13, 1-2. 44-46 

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”. 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da 

thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những 

vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế 

Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông. 

“Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì 

phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình 

mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh 

phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 31, 1-2. 5.11 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ 

 (c. 7). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ 

 (c. 7). 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, 

tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian 

ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”. 
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Ð.  Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ 

 (c. 7). 

3) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và 

mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ 

 (c. 7). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 10, 31 - 11, 1 

“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh 

em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. 

Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh 

của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng 

mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng 

tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy 

noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - Alleluia 
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Phúc Âm                 Mc 1, 40-45 

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ 

xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên 

sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và 

nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và 

người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và 

dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện 

cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình 

đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan 

truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào 

được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và 

người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
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CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1            Gr 17, 5-8 

“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời;  

phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ 

nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa 

Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được 

hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn 

không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và 

Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, 

cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn 

xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả 

luôn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5c). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5c). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.  

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5c). 
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3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5c). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 15, 12. 16-20 

“Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, 

 thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu Ðức Kitô được rao giảng rằng Người đã 

từ cõi chết sống lại, thì làm sao có người trong anh em cho rằng 

không có sự sống lại từ cõi chết? Vì nếu kẻ chết không sống lại, 

Ðức Kitô cũng đã không sống lại. Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, 

thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn 

ở trong tội lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong Ðức Kitô, cũng 

bị tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Ðức Kitô trong cuộc 

đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong 

thiên hạ. 

Nhưng không, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu 

mùa của những người đã yên giấc. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm              Lc 6, 17.20-26 

“Phúc cho những kẻ nghèo khó.  

Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông 

đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và 

một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải 

Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa 

bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho 

các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các 

ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các 

ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải 

khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì 

Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, 

và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy 

hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội 

hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như 

thế. 

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã 

được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy 

đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện 

đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi 

khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng 

đối xử như vậy với các tiên tri giả”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             St 4, 1-15. 25 

“Cain xông vào giết Abel em mình”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói 

rằng: “Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con”. Bà sinh ra Abel là 

em. Abel thì chăn chiên, còn Cain thì làm ruộng. Sau một thời gian, 

Cain lấy hoa trái đồng ruộng dâng lên cho Chúa. Abel cũng bắt các 

con vật đầu đàn và lấy mỡ mà dâng lên cho Chúa. Chúa đoái nhìn 

đến Abel và của lễ ông dâng. Còn Cain và của lễ của ông, thì Chúa 

không nhìn đến, nên Cain quá căm tức và sụ mặt xuống. Chúa nói 

với Cain: “Tại sao ngươi căm tức, tại sao ngươi sụ mặt như thế? 

Nếu ngươi làm lành, sao ngươi không ngẩng mặt lên; còn nếu ngươi 

làm dữ, thì tội đã kề ở cửa ngươi. Lòng ganh tị thúc đẩy ngươi, 

ngươi phải chế ngự nó”. 

Cain nói cùng em là Abel rằng: “Chúng ta hãy ra ngoài”. Và 

khi hai anh em đã ra tới đồng, thì Cain xông vào giết Abel em mình. 

Chúa phán cùng Cain rằng: “Abel, em ngươi đâu?” Cain thưa: “Tôi 

đâu có biết! Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?” Chúa phán: 

“Ngươi đã làm gì? Tiếng máu em ngươi từ đất kêu thấu đến Ta. Bây 

giờ, ngươi bị chúc dữ trên phần đất đã mở miệng hút máu em ngươi 

do tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất sẽ không sinh hoa 

trái cho ngươi. Ngươi sẽ đi lang thang khắp mặt đất”. Cain thưa 

cùng Chúa rằng: “Tội ác tôi quá nặng nề, đâu tôi còn đáng tha thứ. 

Hôm nay Chúa đuổi tôi ra khỏi mặt đất, tôi sẽ ẩn trốn khỏi mặt 

Chúa và tôi sẽ đi lang thang trên mặt đất, nhưng ai gặp tôi, sẽ giết 

tôi”. Chúa bảo: “Không có vậy đâu, hễ ai giết Cain, thì sẽ bị phạt  
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gấp bảy lần”. Rồi Chúa ghi trên Cain một dấu, để ai gặp hắn, sẽ 

không giết hắn. 

Ađam còn ăn ở với vợ, bà sinh một con trai đặt tên là Seth, bà 

nói: “Thiên Chúa đã ban cho tôi một đứa con trai khác thế cho Abel 

mà Cain đã giết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 49, 1 và 8. 16bc-17. 20-21 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt 

trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về 

chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta 

luôn. 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

3) Ngươi ngồi đâu là buông lời nói xấu anh em, làm tủi nhục 

cho người con cùng mẹ với ngươi. Ngươi làm thế, mà Ta đành yên 

lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ 

phơi bày trước mặt ngươi tất cả. 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gc 1, 1-11 

“Lòng tin của anh em được thử thách,  

rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn”. 

Khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, kính chào mười hai chi tộc sống phân tán khắp nơi. Anh 

em thân mến, anh em hãy vui mừng khi gặp mọi thử thách, anh em  
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biết rằng lòng tin được thử thách rèn luyện đức kiên nhẫn. Còn kiên 

nhẫn phải đưa đến hành động hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo và 

trọn vẹn, không khiếm khuyết điều gì. 

Nếu ai trong anh em thấy mình khiếm khuyết sự khôn ngoan, 

thì hãy xin cùng Thiên Chúa là Ðấng rộng lượng ban ơn cho mọi 

người mà không quở trách, và Người sẽ ban cho. Nhưng hãy lấy 

lòng tin tưởng mà xin, đừng hoài nghi, vì ai hoài nghi, thì giống như 

sóng biển bị gió cuốn đi và giao động. Con người hai lòng, do dự 

trong mọi đường lối, con người ấy đừng mong lãnh nhận gì nơi 

Chúa. 

Người anh em khó hèn, hãy hiên ngang vì được suy tôn; còn 

người giàu mà trở nên khó hèn, thì cũng vậy, vì chưng ai nấy cũng 

sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên nóng bức, làm cho cỏ héo 

hoa tàn, và vẻ đẹp của nó cũng tiêu tan; người giàu có cũng vậy, 

bôn ba đến mấy, cũng sẽ suy tàn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 118, 67.68.71.72.75.76 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

1) Trước khi bị khổ, con đã lạc lầm, nhưng giờ đây, lời sấm của 

Ngài con xin tuân. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

2) Chúa là Ðấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những 

thánh chỉ của Ngài. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

3) Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ 

của Ngài. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

4) Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn 

vàng bạc châu báu muôn ngàn. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 
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5) Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh, và Ngài có lý mà 

bắt con phải khổ. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

6) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu ủy lạo con, theo như lời đã hứa 

cùng tôi tớ Chúa. 

Ð. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống (c.77a). 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 11-13 

“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với 

Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. 

Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, 

Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ 

họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             St 6, 5-8; 7, 1-5.10 

“Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư 

tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy 

làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà 

nói: “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ 

loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc 

đã tạo dựng nên chúng”. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt 

Chúa. 

Chúa phán cùng Noe rằng: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào 

trong tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính 

trước mặt Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ 

bảy con đực bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, 

ngươi hãy bắt mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, 

ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi 

giống các loài ấy trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa 

trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt 

đất tất cả các loài Ta đã dựng nên”. Vậy Noe thi hành mọi điều 

Chúa đã truyền dạy. Và sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10 

Ð.  Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình 

 (c. 11b). 
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1) Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính 

Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để 

thờ lạy Chúa. 

Ð.  Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình 

 (c. 11b). 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn 

ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa 

phán ra trong oai vệ. 

Ð.  Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình 

 (c. 11b). 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong 

thánh đài của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị 

trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

Ð.  Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình 

 (c. 11b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gc 1, 12-18 

“Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh 

nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ 

yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám 

dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng 

không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tình dục cám dỗ, bị nó xúi 

giục và dụ dỗ. Rồi khi tình dục đã thai nghén, thì sinh ra tội lỗi, và 

khi tội đã phạm rồi, thì sinh ra chết. 

Anh em thân mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi 

phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi 

Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. 

Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên 

như của đầu mùa trong các tạo vật. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca        Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19 

Ð. Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a). 

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá 

theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những 

ngày gian khổ. 

Ð. Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a). 

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia 

nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và 

mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. 

Ð. Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a). 

3) Ðang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, thì, lạy Chúa, ân 

sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi lòng con vướng thêm nhiều điều 

lo lắng, thì ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con. 

Ð. Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 14-21 

“Các con hãy ý tứ giữ mình  

khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh 

trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy 

coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các 

môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. 

Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con 

không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ 

như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ 

năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao  
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nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông 

thưa: “Mười hai thúng”. - “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn 

ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng 

bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy 

mà các con vẫn chưa hiểu sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        St 8, 6-13. 20-22 

“Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó 

bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không 

bay về nữa. Sau con quạ, ông cũng thả một con chim bồ câu, để thử 

coi nước trên mặt đất đã cạn chưa. Nhưng nó không tìm được chỗ 

đậu, nên trở về với ông trong tàu, vì nước còn đầy khắp mặt đất. 

Ông giơ tay bắt nó đem vào tàu. Chờ bảy ngày nữa, ông lại thả chim 

bồ câu ra khỏi tàu. Ðến chiều, nó bay trở về, mỏ ngậm một cành ô 

liu xanh tươi. Vậy ông Noe hiểu rằng nước trên mặt đất đã khô cạn.  
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Nhưng ông còn đợi thêm bảy ngày nữa, ông thả chim bồ câu ra, và 

nó không trở về. 

Ngày thứ nhất tháng thứ nhất, năm ông Noe được sáu trăm lẻ 

một tuổi, thì nước trên mặt đất đã rút đi. Noe dỡ mui tàu và nhìn 

thấy mặt đất đã khô ráo. Noe dựng một bàn thờ tế lễ Chúa; ông bắt 

các gia súc và chim chóc thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu 

trên bàn thờ. Thiên Chúa hưởng mùi thơm tho và nói: “Từ nay trở 

đi, chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà Ta chúc dữ trái đất nữa, vì tâm 

tình và tư tưởng lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ 

niên thiếu. Vậy Ta sẽ không còn tiêu diệt mọi sinh vật như Ta đã 

làm. Từ đây, bao lâu còn vũ trụ, thì mùa gieo mùa gặt, giá rét nắng 

nôi, mùa hạ mùa đông, đêm và ngày vẫn còn tiếp diễn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 115, 12-13. 14-15. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc 

thánh nhân Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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3) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể 

dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, 

Giêrusalem hỡi. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ 

 (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gc 1, 19-27 

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau 

nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của 

người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên 

anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác; anh em 

hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, là lời có 

sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ 

đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 

Vì chưng, ai nghe lời mà không thực hành, thì giống như người 

soi mặt mình trong gương: soi rồi, ra đi, và không nhớ mình thế nào. 

Còn kẻ suy ngắm luật tự do hoàn hảo, và bền đỗ trong lề luật, thì 

không phải là kẻ nghe rồi quên, mà là nghe rồi thực hành; kẻ đó sẽ 

có phúc vì đã thực hành. 

Nếu ai tưởng mình đạo đức mà lại không kìm hãm miệng lưỡi 

mình, nhưng lừa dối lòng mình, thì lòng đạo đức của nó vô giá trị. 

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: 

thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi 

mọi ô uế đời này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1b) 
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1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1b) 

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục 

cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai 

tôn sợ Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1b) 

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ 

hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn 

đời chẳng có lung lay. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1b) 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 22-26 

“Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn 

tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa 

cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt 

anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn 

lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa 

lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy 

được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: 

“Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 
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Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           St 9, 1-13 

“Ta sẽ đặt trên trời một cái mống,  

và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo 

rằng: “Các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất. Mọi thú vật 

dưới đất, mọi chim chóc trên trời, cùng mọi động vật trên mặt đất và 

mọi loài cá dưới biển đều phải kính sợ các ngươi: Tất cả đều được 

giao phó trong tay các ngươi. Tất cả những động vật còn sống đều 

là thức ăn của các ngươi, cũng như Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

rau đậu xanh tươi, ngoại trừ thịt còn ứ máu thì các ngươi đừng ăn, vì 

Ta sẽ đòi giá máu sinh mạng của các ngươi. Ta sẽ đòi giá máu các 

ngươi do muông thú sát hại, do tay con người và do tay anh em sát 

hại. Hễ ai làm đổ máu người, thì máu nó cũng sẽ phải do người mà 

đổ ra, vì loài người được tác tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Các 

ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất”. 

Thiên Chúa lại phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: “Ðây 

Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với 

tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất 

cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra 

khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta  
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với các ngươi; nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng 

không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa”. 

Và Thiên Chúa phán: “Ðây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta 

với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này 

mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao 

ước giữa Ta với trái đất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23 

Ð. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b). 

1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi 

vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài, khi Chúa sẽ tái lập 

Sion. Chúa xuất hiện trong vinh quang xán lạn, Chúa sẽ đoái nghe 

lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

Ð. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b). 

2) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc 

được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã 

đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng 

than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 

Ð. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b). 

3) Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu duệ 

chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa 

tại Sion, và lời khen ngợi Ngài ở Giêrusalem, khi chư dân cùng 

nhau quy tụ và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa. 

Ð. Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)            Gc 2, 1-9 

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? 

 Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, Anh em là những người tin vào Ðức Giêsu 

Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong 

lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc 

áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn; 

nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời 

ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh em lại 

nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ 

chân tôi”. Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và 

trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? 

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa đã 

chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên 

giàu có và được thừa hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu 

mến Người đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó. 

Không phải những người giàu có dùng quyền hành áp bức anh em, 

và lôi anh em ra toà án đó sao? Không phải chính họ thoá mạ thánh 

danh tốt đẹp đã được kêu cầu trên anh em sao? 

Ðã hẳn, nếu anh em giữ trọn vương đạo như Thánh Kinh dạy, là 

“Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình”, thì anh em làm 

phải. Nhưng nếu anh em thiên vị, là anh em phạm tội, bị lề luật lên 

án như những kẻ lỗi luật. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 
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Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 27-33 

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ 

miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông 

rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là 

Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong 

các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy 

là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền 

nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người 

bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ 

bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba 

ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ 

Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại 

nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì 

ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           St 11, 1-9 

“Ta hãy xuống coi và tại đó  

Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một 

ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, 

họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những 

người này nói với nhau rằng: “Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và 

đốt lửa để nung”. Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế 

cho xi măng. Họ còn nói: “Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành 

với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho 

ta một tên tuổi để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu”. 

Chúa ngự xuống để quan sát thành trì với cây tháp mà con cái 

loài người đang xây. Và Chúa phán: “Này coi, chúng nó hợp thành 

một dân tộc duy nhất và kia là điều chúng đã khởi công. Giờ đây 

không có gì ngăn cản chúng thi hành điều chúng đã dự tính. Ta hãy 

xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn, để người  
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này không còn hiểu tiếng nói của người kia”. Và Chúa đã làm cho 

họ tản mát xa chỗ đó để tràn ra khắp mặt địa cầu. Họ đã thôi việc 

xây dựng thành trì. Bởi thế, người ta đã gọi chỗ đó là “Babel”, vì 

chính tại chỗ đó, Chúa làm cho ngôn ngữ của toàn thể lãnh thổ hoá 

ra lộn xộn. Và cũng tại đó, Chúa đã làm cho người ta tản mát ra 

khắp mặt địa cầu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 32, 10-11. 12-13. 14-15 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng 

của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài 

còn mãi đời nọ sang đời kia. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Từ trời cao Chúa nhìn xuống, Ngài 

xem thấy hết thảy con cái loài người. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Từ cung lâu của Ngài, Ngài quan sát hết thảy mọi người cư 

ngụ địa cầu. Ngài đã tạo thành tâm can bọn họ hết thảy; Ngài quan 

tâm đến mọi việc làm của họ. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gc 2, 14-24. 26 

“Cũng như xác không hồn là xác chết,  

thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”. 

Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin, mà không 

hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể 

cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà 

có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và 

ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho 

thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc 

làm, là đức tin chết tận gốc rễ. 

Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có 

việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, 

và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Anh tin 

Thiên Chúa là Ðấng duy nhất ư? Như thế là đúng. Ma quỷ cũng tin 

như thế và chúng run sợ. Hỡi người khờ dại, anh có muốn biết rằng 

đức tin không việc làm là đức tin chết không? Abraham, tổ phụ 

chúng ta, đã chẳng nhờ việc làm mà được công chính hoá khi hiến 

dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Anh có thấy rằng: đức 

tin hợp tác với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được hoàn hảo 

đó không? Như vậy đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Abraham 

đã tin vào Thiên Chúa và việc ấy được kể là điều công chính cho 

người, và người đã được gọi là bạn thiết nghĩa của Thiên Chúa”. 

Do đó anh em có thấy rằng: người ta nhờ việc làm mà được nên 

công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi không? Quả 

vậy, cũng như xác không hồn là xác chết, thì đức tin không việc làm 

là đức tin chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Phúc đức thay người ham mộ luật pháp của Chúa (c. 1b). 
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1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức thay người ham mộ luật pháp của Chúa (c. 1b). 

2) Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người 

còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ 

lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. 

Ð. Phúc đức thay người ham mộ luật pháp của Chúa (c. 1b). 

3) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý 

tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không 

nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Ð. Phúc đức thay người ham mộ luật pháp của Chúa (c. 1b). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 34-39 

“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm  

thì sẽ cứu được mạng sống mình”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và 

phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo 

Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu 

mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng 

sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống 

mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng 

sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và 

tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người 

đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. 
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Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số 

những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước 

khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 30, 3-4 

Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, trở thành chiến lũy 

kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến lũy của con, vì 

uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dt 11, 1-7 

“Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng  

vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Ðức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho 

những thực tại vô hình. Quả thật, nhờ đức tin mà các tiền nhân đã 

được một bằng chứng. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ do lời 

Thiên Chúa mà cấu thành, nên cái gì hữu hình là bởi vô hình mà có. 

Nhờ đức tin mà Abel đã dâng lên Thiên Chúa của lễ hoàn hảo hơn 

của lễ Cain, và bởi đức tin mà ông được chứng thực là công chính; 

Thiên Chúa đã làm chứng cho lễ vật của ông. Bởi đức tin đó, cho 

dầu ông đã chết, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, Henoch được 

cất lên nơi khác, để ông khỏi thấy sự chết; người ta không còn gặp  
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ông nữa, vì Thiên Chúa đã cất ông lên nơi khác: trước khi được cất 

đi nơi khác, ông được làm chứng là người đẹp lòng Chúa. Vậy 

không có đức tin, thì không thể đẹp lòng Chúa, vì chưng ai đến gần 

Thiên Chúa, thì phải tin có Thiên Chúa, và Người thưởng công cho 

những kẻ tìm kiếm Người. Nhờ đức tin, Noe được Chúa cho biết 

những điều chưa hề thấy, nên ông sợ hãi và đóng tàu để cứu sống 

gia đình ông. Nhờ đức tin đó mà ông đã lên án thế gian, và được 

nên người thừa hưởng sự công chính bởi đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 2-3. 4-5. 10-11 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và 

thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang 

cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều diệu kỳ của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gc 3, 1-10 

“Không ai có thể kiềm chế được cái lưỡi”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, đừng để lắm người trong anh em làm thầy: 

vì anh em biết rằng do đó, anh em sẽ bị xét đoán nặng hơn. Tất cả 

chúng ta đã sai lỗi nhiều lần. Nếu ai không sai lỗi trong lời nói, thì 

là người trọn lành, vì kẻ ấy có thể chế ngự được thân xác mình. Nếu  
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chúng ta tra được hàm thiết vào miệng ngựa để bắt nó tùng phục 

chúng ta, thì chúng ta cũng có thể điều khiển được cả mình nó. Kìa, 

cả những chiếc thuyền, tuy to lớn và bị cuồng phong lôi cuốn, mà 

một bánh lái nhỏ điều khiển chúng theo ý người hoa tiêu. Cũng thế, 

lưỡi là một chi thể bé nhỏ, nhưng cao rao nhiều điều vĩ đại. 

Kìa, một ngọn lửa có là bao, mà đốt cháy cả một khu rừng lớn. 

Lưỡi cũng là ngọn lửa, là cả một thế giới gian ác. Lưỡi là một trong 

các chi thể của chúng ta, nó làm hoen ố cả thân xác, được hoả ngục 

nhen nhúm lên, nó đốt cháy cả cuộc đời chúng ta. Mọi loài cầm thú, 

muông chim, rắn rít, và cá biển đang và đã bị loài người chế ngự. 

Nhưng không ai có thể chế ngự được cái lưỡi: một tai hoạ bất trị, và 

chứa đầy nọc độc giết người. Với cái lưỡi, chúng ta chúc tụng Thiên 

Chúa là Cha; với cái lưỡi, chúng ta chúc dữ con người đã được tạo 

thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Bởi chính cái miệng mà phát xuất 

ra vừa lời chúc tụng, vừa lời chúc dữ. Hỡi anh em, đừng để xảy ra 

như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 11, 2-3. 4-5. 7-8 

Ð. Phần Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con (c. 8a). 

1) Xin cứu nguy, lạy Chúa! Vì không còn nữa kẻ hiền nhân, 

không còn nữa sự trung tín giữa con người! Thiên hạ nói với nhau 

những điều man trá, nói bằng cặp môi gian giảo, tâm địa nước đôi.  

Ð. Phần Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con (c. 8a). 

2) Xin Chúa diệt hết các cặp môi gian giảo, mọi cái lưỡi ngoa 

ngôn, những đứa tự khoe: “Nhờ tấc lưỡi của ta, ta mạnh; cặp môi ta 

biện hộ cho ta, đối với ta có ai là Chúa?” 

Ð. Phần Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con (c. 8a). 

3) Lời của Chúa là những lời chân thật, là kim ngân đã thử, bảy 

lần gạn lọc, hết trơn bụi đất. Phần Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ chúng 

con, xin bảo vệ chúng con khỏi thế hệ này mãi mãi. 
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Ð. Phần Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con (c. 8a). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 9, 1-12 

“Người biến hình trước mặt các ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với 

Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo 

Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên 

trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và 

đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu 

rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin 

làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô 

không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám 

mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là 

Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn 

chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình 

Chúa Giêsu với các ông. 

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các 

ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con 

Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn 

tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi 

Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước 

đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có 

lời chép về Con Người rằng 'Người phải chịu nhiều đau khổ và 

khinh bỉ'. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng 

xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Tv 77, 29-30 

Họ đã ăn và no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ được thỏa 

lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng. 

Hoặc đọc              Ga 3, 16 

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một 

mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng 

được sống đời đời. 
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CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1          Lv 19,1-2. 17-18 

“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng 

đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, 

là Thiên Chúa các ngươi. Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng 

hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo 

oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu 

thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, 

và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc 

tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi 

xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa 

yêu thương những ai kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 3, 16-23 

“Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, 

và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Anh em không biết anh em là đền thờ của 

Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu 

ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt 

người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là 

đền thờ ấy. 

Ðừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là 

người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được 

khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối 

với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: “Chính Người bắt chợt những 

người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ”. Lại có lời khác rằng: 

“Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền”. 

Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của 

anh em, dù là Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự 

sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, 

nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                  Mt 5, 38-48 

“Các con hãy yêu thương thù địch các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã 

nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các 

con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên 

phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện 

con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. 

Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì 

con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. 

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và 

ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu 

thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, 

và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con 

nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc 

lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công 

chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ 

yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế 

không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con 

mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như 

vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là 

Ðấng trọn lành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1         Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25 

“Vì Ta, Ta sẽ xoá bỏ sự gian ác của ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây lời Chúa phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng 

để ý đến việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây 

chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong 

hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Ta đã tác tạo dân này cho 

Ta, nó sẽ ca ngợi Ta. Hỡi nhà Giacóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta; 

hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc vì Ta. Nhưng ngươi 

đã làm khổ Ta vì tội lỗi của ngươi, và ngươi đã làm cực Ta vì sự 

gian ác của ngươi. Chính Ta đây, chính vì Ta mà Ta xoá bỏ sự gian 

ác của ngươi, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 40, 2-3. 4-5. 13-14 

Ð.  Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản 

nghịch Ngài (c. 5b). 

1) Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần: ngày tai hoạ, Chúa sẽ 

giải thoát cho. Chúa sẽ gìn giữ cho người được sống, cho người 

được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm 

quân thù. 

Ð.  Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản 

nghịch Ngài (c. 5b). 
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2) Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa 

khỏi mọi tàn tật lúc ốm đau. Phần tôi đã nói: Lạy Chúa, nguyện xót 

thương con, chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản nghịch 

Ngài. 

Ð.  Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản 

nghịch Ngài (c. 5b). 

3) Phần con khi được lành mạnh xin Chúa nâng đỡ, và cho tới 

khi đứng trước thiên nhan tới muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên 

Chúa của Israel, tự thuở này tới thuở kia. Amen. Amen. 

Ð.  Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản 

nghịch Ngài (c. 5b). 

Bài Ðọc 2               2 Cr 1, 18-22 

“Ðức Giêsu không phải vừa 'có' lại vừa 'không',  

nhưng nơi Người chỉ là 'có' mà thôi”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng 

giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là 

vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu 

Kitô, Ðấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, 

Người không phải vừa “Có” lại vừa “Không”, trái lại nơi Người chỉ 

là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã 

thành “Có” ở nơi Người. Vì thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời 

“Amen” tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Ðấng đã làm cho chúng tôi và 

anh em được đứng vững trong Ðức Kitô, và đã xức dầu cho chúng 

ta, chính là Thiên Chúa, Người đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã 

ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 8, 12 
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Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 2, 1-12 

“Con Người có quyền tha tội dưới đất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum. Nghe tin Người 

đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa 

cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang 

đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng 

quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái 

nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người 

bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất 

toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ 

ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm 

thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên 

Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: 

“Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội 

lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đằng nào 

dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha 

tội dưới đất”. Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy 

chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác 

chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen 

Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1              1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ 

của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm 

Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang 

nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. 

Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. 

Abisai liền nói với Ðavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao 

kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy 

một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai”. Nhưng Ðavít 

nói với Abisai rằng: “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng 

Chúa xức dầu mà vô tội đâu?” Rồi Ðavít lấy cây giáo và bình nước 

ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai 

thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say. 

Ðavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi bên 

cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: “Ðây là ngọn giáo của nhà vua, một 

trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho 

mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay 

Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng 

được Chúa xức dầu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, 

và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a). 

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc 

tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a). 

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi 

xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa 

yêu thương những ai kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a). 

Bài Ðọc 2             1 Cr 15, 45-49 

“Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, 

 thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam 

mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải 

thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh 

giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người 

thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó 

thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người 

thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới  
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cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc 

địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như 

vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 27-38 

“Các con hãy tỏ lòng thương xót  

như Cha các con hay thương xót”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các 

con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho 

những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, 

hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên 

này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng 

đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của 

con, thì đừng đòi lại.  

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm 

cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì 

còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai 

yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, 

thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và 

nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân 

nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay 

mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà 

không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, 

và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với 

những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. 
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Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. 

Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các 

con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy 

cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã 

lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, 

thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Hc 1, 1-10 

“Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài”. 

Khởi đầu sách Huấn Ca. 

Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với 

Người và có từ trước muôn thuở. 

Ai đếm được cát biển, giọt mưa và số ngày từ muôn đời? Ai đã 

đo được trời cao, đất rộng và biển sâu? Ai có thể khám phá ra sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa có trước muôn vật? 

Sự khôn ngoan được tác tạo trước muôn loài, và trí khôn được 

dựng nên từ vạn kiếp. Nguồn mạch sự khôn ngoan là lời Thiên  
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Chúa trên các tầng trời, và lối vào sự khôn ngoan là các giới răn 

vĩnh cửu. 

Căn nguyên sự khôn ngoan được mạc khải cho ai? Ai hiểu biết 

được mưu toan của sự khôn ngoan? Luật lệ khôn ngoan đã được 

mạc khải và tiết lộ cho ai? Và ai thấu triệt được trăm ngàn đường lối 

của nó? 

Chỉ có một Ðấng Tối Cao là Ðấng Tạo Thành toàn năng, là Vua 

uy quyền và rất đáng kính sợ, Người ngự trên toà sự khôn ngoan và 

là Thiên Chúa thống trị. 

Chính Người đã tạo thành sự khôn ngoan trong Thánh Thần, 

Người đã nhìn xem, tính toán và đo lường. Người đã đặt nó trên mọi 

công trình của Người, trên mọi sinh linh tuỳ lòng rộng rãi của 

Người, Người đã phân phát nó cho những ai yêu mến Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, 

Ngài đã thắt long đai. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai 

báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh 

thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gc 3, 13-18 

“Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh 

em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của 

mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng 

ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối 

nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời 

xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là 

của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn 

và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước 

tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy 

lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả 

dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những 

người xây đắp an bình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 15 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng 

con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá Tảng, là Ðấng Cứu 

chuộc con. 
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Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 9, 13-28 

“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn 

đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ 

đang tranh luận với các ông. 

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy 

đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì 

với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, 

tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ 

đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt 

mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, 

nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn 

ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao 

giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến. 

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé 

ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: 

“Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ 

thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể 

làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói 

với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự 

đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy 

tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy 

đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, 

Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó 

nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó  
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và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng 

Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. 

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao 

chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không 

thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Hc 2, 1-13 

“Hãy chuẩn bị tâm hồn để chịu cám dỗ”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Hỡi con, khi con đến phụng sự Thiên Chúa, con hãy sống công 

chính và kính sợ, và hãy chuẩn bị tâm hồn để chịu thử thách. Con 

hãy gìn giữ tâm hồn và chịu đựng. Hãy lắng tai nghe và nhận lấy lời 

dạy của lương tri; và đừng vội vã trong lúc cùng quẫn. 

Con hãy nương tựa vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa và hãy liên 

kết với Người, và kiên nhẫn để con được thăng tiến trong ngày cuối 

cùng. Con hãy chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho con và hãy 

kiên trì trong đau khổ, hãy nhẫn nại trong hoàn cảnh thấp hèn: vì 

vàng bạc được thử trong lửa, còn những người được Chúa chọn, thì  
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được thử trong khổ nhục. Con hãy tin vào Thiên Chúa, và Người sẽ 

nâng đỡ con; hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Người. Con hãy 

kính sợ Người và bền vững mãi như thế. 

Hỡi những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông đợi lòng từ bi của 

Người, Các ngươi đừng rời xa Người kẻo phải sa ngã. Các ngươi là 

kẻ kính sợ Chúa, hãy tin vào Người và phần thưởng của các ngươi 

sẽ không mất đâu. Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông 

cậy vào Người, thì người sẽ lấy lòng từ bi ban thưởng cho các ngươi 

được hân hoan. Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy yêu mến 

Người, và lòng các ngươi sẽ được chiếu sáng. 

Hỡi các con, hãy ngắm nhìn các dân thiên hạ, và hãy biết rằng 

không ai trông cậy vào Chúa mà phải hổ thẹn. Vì có ai sống trong 

giới răn của Người mà bị ruồng bỏ đâu? Hoặc có ai kêu cầu Người 

mà Người chê chối đâu? Vì Thiên Chúa khoan hậu và nhân từ, và 

trong ngày nguy khốn, Người tha thứ tội lỗi; Người là Ðấng bênh 

vực tất cả những kẻ tìm kiếm Người trong chân lý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 

Ð.  Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 

Người hành động (c. 5). 

1) Hãy trông cậy vào Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ 

trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào 

Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Ð.  Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 

Người hành động (c. 5). 

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia 

nghiệp họ còn mãi muôn đời. Ngày tai hoạ, những người đó không 

tủi hổ, và trong nạn đói, họ sẽ được ăn no. 

Ð.  Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 

Người hành động (c. 5). 
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3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu: 

bởi vì Thiên Chúa yêu điều chân lý, và không bỏ rơi những tôi tớ 

trung thành. 

Ð.  Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 

Người hành động (c. 5). 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, 

Người là chỗ dung thân, Chúa bang trợ và giải thoát họ. Người giải 

thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. 

Ð.  Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, và để chính 

Người hành động (c. 5). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gc 4, 1-10 

“Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? 

Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến 

trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được 

hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn 

nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có, là tại 

anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em 

xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. 

Hỡi những kẻ ngoại tình, anh em không biết rằng thân thiết với thế 

gian là thù địch với Thiên Chúa đó sao?  

Vậy kẻ nào muốn thân thiết với thế gian này, thì đặt mình làm 

thù địch với Thiên Chúa. Hay anh em tưởng Kinh Thánh nói cách 

vô lý rằng: “Chúa quyến luyến thần trí mà Người đặt trong anh em, 

đến nỗi ghen lên”. Vả Người ban ơn bội hậu. Bởi đó có lời rằng: 

“Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn phúc cho 

người khiêm nhường!”  

Vậy anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống trả ma quỷ, 

và nó sẽ trốn xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, và Người sẽ đến  
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gần anh em. Hỡi những kẻ tội lỗi, anh em hãy rửa tay cho sạch. Hỡi 

những kẻ hai lòng, hãy thanh luyện tâm hồn đi. Anh em hãy buồn 

sầu, than van và kêu khóc. Hãy đổi tiếng cười ra tiếng khóc, và đổi 

niềm vui ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa 

và Người sẽ nâng anh em lên. 

Ðó là lời Chúa 

Ðáp Ca           Tv 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23 

Ð.  Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi (c. 23a). 

1) Tôi tự nhủ: ước chi tôi có cánh như bồ cầu, tôi sẽ bay đi và 

tìm nơi an nghỉ. Này đây tôi sẽ rời tới cõi xa xăm, tôi sẽ ở lại chỗ 

sơn lâm hoang vắng. 

Ð.  Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi (c. 23a). 

2) Tôi tìm chỗ dung thân cấp tốc vội vàng, đi ngược dòng 

phong ba và gió lốc. Lạy Chúa, xin đập tan, xin chia rẽ ngôn từ của 

chúng. 

Ð.  Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi (c. 23a). 

3) Vì tôi thấy có bạo lực và tranh chấp trong thành trì. Ngày 

đêm, trên mặt tường chúng đi dạo. 

Ð.  Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi (c. 23a). 

4) Hãy trút nhẹ gánh nặng cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi: Người không để người hiền lương muôn đời xiêu té. 

Ð.  Hãy trút nhẹ gánh lo âu cho Chúa, để chính Người nâng đỡ 

thân ngươi (c. 23a). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 9, 29-36 

“Con Người sẽ bị nộp.  

Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi 

ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người 

dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta 

và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. 

Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. 

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: 

“Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc 

đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. 

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông 

rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm 

đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, 

rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những 

trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. 

Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là 

đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Hc 4, 12-22 

“Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận 

những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến sự khôn 

ngoan thì yêu mến sự sống. Ai tỉnh thức đón chờ nó, thì sẽ được vui 

thoả. Ai chiếm được nó, sẽ được hưởng sự sống. Nó vào nơi nào, thì 

Thiên Chúa chúc phúc nơi đó. Ai phụng sự nó, là phụng sự Ðấng 

Thánh. Ai yêu mến nó, sẽ được Thiên Chúa mến yêu. Ai nghe nó, sẽ 

xét xử các dân tộc. Ai chăm chú nhìn nó, sẽ luôn luôn vững tâm. Ai 

tin tưởng nó, sẽ được nó làm gia nghiệp, và dòng dõi kẻ ấy sẽ được 

vững bền. 

Bởi chưng sự khôn ngoan sống với kẻ ấy trong cơn thử thách và 

tuyển chọn kẻ ấy trước hết mọi người. Nó sẽ đổ xuống trên kẻ ấy sự 

kính sợ và thử thách, sẽ dùng giáo lý mà sửa dậy và rèn tập kẻ ấy 

trong sự gian nan, cho đến khi nắm chắc được tư tưởng của kẻ ấy, 

và tín nhiệm kẻ ấy. Sự khôn ngoan sẽ cho kẻ ấy được bền vững, dọn 

đường ngay thẳng cho kẻ ấy và làm cho kẻ ấy được vui mừng. Sự 

khôn ngoan sẽ mạc khải cho kẻ ấy biết những bí mật của mình, sẽ 

ban cho kẻ ấy kho tàng sự hiểu biết công chính. Nếu kẻ ấy cố chấp 

lầm đường, sự khôn ngoan sẽ bỏ rơi và trao phó kẻ ấy trong tay 

quân thù. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

1) Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa, không có gì 

làm cớ cho họ sẩy chân. 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

2) Con tuân giữ huấn lệnh và những lời truyền của Chúa, vì bao 

đường lối của con hiện ở trước nhan Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

3) Môi con sẽ xướng lên những bài ca ngợi, vì Chúa đã dạy con 

các thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

4) Lưỡi con sẽ ca ngợi lời sấm của Chúa, vì bao chỉ thị của 

Chúa đều công minh. 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

5) Lạy Chúa, con mong ơn Ngài cứu độ, và luật pháp Ngài là sự 

hoan lạc của con. 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 

6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin 

các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con! 

Ð.  Lạy Chúa, đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa 

 (c. 165a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              Gc 4, 13b-18 

“Ðời sống anh em là cái gì?  

Lẽ ra anh em phải nói rằng: 'Nếu Chúa muốn'“. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày 

mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn 

bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì 

đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong 

giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: “Nếu Chúa muốn, 

và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều này điều kia”. 

Nhưng này đây, anh em huênh hoang với những lời khoác loác. Mọi 

kiểu, huênh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lành mà 

không làm, thì mắc tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

1) Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện này; xin hãy lắng tai, hết 

thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người 

quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần! 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

2) Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân 

thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, 

chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn? 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 
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3) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai 

dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, 

không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không 

phải nhìn coi sự chết. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

4) Bởi lẽ người ta thấy cái chết cả những người khôn, kẻ dại kẻ 

ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

Alleluia: Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 9, 37-39 

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng 

con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và 

chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn 

cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền 

đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các 

con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Hc 5, 1-10 

“Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Ðời sống 

của tôi thật là đầy đủ”. Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái đó có 

ích gì? Khi còn mạnh khoẻ, chớ chạy theo đam mê của lòng ngươi 

và đừng nói: “Ai làm gì được tôi?”, hoặc “Trong các việc tôi làm, ai 

có thể bắt tôi suy phục được?” Bởi vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ báo 

oán ngươi. Ngươi đừng nói rằng: “Tôi đã phạm tội, nào có sao 

đâu?” Ðấng Tối Cao là Ðấng xét xử nhẫn nại. Ngươi chớ yên tâm 

về tội đã được tha, để rồi chồng chất tội này trên tội nọ. Và ngươi 

cũng đừng nói: “Lòng nhân từ của Chúa thật lớn lao, Người thứ tha 

muôn vàn tội lỗi của tôi”, vì lòng nhân từ và cơn thịnh nộ rất gần 

nhau, và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên những kẻ tội lỗi. 

Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa và đừng lần lựa rày mai; vì 

cơn thịnh nộ của Người sẽ đến bất ưng và huỷ diệt ngươi trong thời 

báo oán. Ngươi đừng ỷ lại vào những của bất chính, vì chưng trong 

thời báo oán trả ân, nó sẽ chẳng ích gì cho ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối của tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 
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Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Gc 5, 1-6 

“Tiền công của những người làm công  

mà các ngươi đã gian lận đang kêu gào, 

 và tiếng gào ấy đã lọt thấu tai Chúa”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc 

kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các 

ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc 

của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các 

ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho 

các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. 

Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã 

gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt 

đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa 

ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. 

Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không 

kháng cự lại các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 48, 14-15ab. 15cd-16. 17-18. 19-20 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 
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1) Ðó là đường lối của những người tự tín ngu si, chung cục của 

những ai thoả mãn về số phận. Chúng như đoàn chiên bị dẫn xuống 

âm ty, tử thần chăn nuôi và người hiền lương cai trị chúng. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

2) Trong giây phút chúng thay đổi hình dung, và địa ngục sẽ là 

gia cư của chúng. Nhưng Chúa sẽ cứu hồn tôi thoát nơi địa ngục, 

bởi lẽ rằng Người sẽ tiếp nhận tôi. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

3) Ðừng e ngại khi thấy ai giàu có, khi thấy tài sản nhà họ gia 

tăng: bởi lúc lâm chung, họ chẳng mang theo gì hết, và tài sản cũng 

không cùng họ chui xuống nấm mồ. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

4) Dầu khi còn sống họ ca tụng mình rằng: “Thiên hạ sẽ khen 

ngươi, vì ngươi biết khôn ngoan tự liệu”, họ sẽ tìm đến nơi đoàn tụ 

của tổ tiên, những người muôn thuở không được nhìn xem sự sáng. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 9, 40-49 (Hl 41-50) 

“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống,  

còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các 

con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy 

bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ  
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nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin 

Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì 

hơn. 

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con 

mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải 

vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội 

cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi 

sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và 

nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn 

một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà 

phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết 

và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. 

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp 

nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống 

hoà thuận với nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Hc 6, 5-17 

“Không gì sánh được với người bạn trung thành”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ 

thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí. Ngươi nên có 

nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn người làm cố 

vấn. 

Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, 

và đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân 

trong lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ 

bạn hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện 

oán thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ 

thân lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ 

bạn hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự 

do hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi 

bị người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt 

ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu. 

Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp 

được người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì 

sánh được với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào 

có thể cân nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người 

bạn hữu trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính 

sợ Chúa, sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng 

có tình bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người 

đó.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh 

chỉ của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

2) Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con 

chẳng dám quên. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

3) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những 

điều kỳ diệu trong luật Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

4) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con 

suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

5) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết 

lòng tuân giữ luật đó. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 

6) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong 

đường lối này con sung sướng. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài 

 (c. 35a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gc 5, 9-12 

“Kìa quan toà đã đứng trước cửa”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan 

toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu 

đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân 

danh Chúa. Ðây chúng ta gọi những người đã kiên nhẫn đau khổ là 

có phúc. Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của Gióp và đã thấy 

kết cuộc Chúa dành để cho ông, vì Chúa đầy lòng thương xót và lân 

mẫn. 

Anh em thân mến, trước hết, anh em đừng (có) thề, dầu viện 

trời, dầu viện đất hay viện một hình (vật gì) khác. Lời nói anh em 

phải là: Có rằng có, không rằng không, để anh em khỏi bị toà án 

luận phạt. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời 

đời giữ thế căm hờn. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên đất, lòng nhân 

Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ 

đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng ta. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 10, 1-12 

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp,  

loài người không được phân rẽ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia 

sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ 

họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người 

rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: 

“Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép 

làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì 

sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng 

lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam 

và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ 

mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là 

hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài 

người không thể phân rẽ”. 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người 

bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình 

đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, 

thì cũng phạm tội ngoại tình”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng 

con hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa 

ban ân huệ cho con. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Hc 17, 1-13 

“Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con 

người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình 

ảnh Chúa và ban cho nó được quyền hành như Người đã có. Người 

cũng ban cho nó số ngày và thời gian, ban cho quyền hành trên trần 

gian. Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho nó thống trị các thú 

dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống như nó, 

Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy 

tưởng, cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí 

thông minh và cho lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt 

lành dữ. Người đặt mắt Người vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy 

hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng thánh danh Người, 

và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu họ 

cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ 

sự thông minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết 

lập với họ một giao ước vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm 

phán. Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy hoàng vinh hiển của Người, tai  
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họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ: “Các ngươi hãy 

lánh xa mọi gian ác”. Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết 

những giới răn liên quan đến tha nhân. Ðường lối của họ luôn luôn 

ở trước mặt Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 102, 13-14. 15-16. 17-18a 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới 

thuở kia, cho những ai kính sợ Người (x. c. 17). 

1) Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương 

những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng ta, 

Người nhớ rằng tro bụi là chính chúng ta! 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới 

thuở kia, cho những ai kính sợ Người (x. c. 17). 

2) Thân con người, cuộc đời như nắm cỏ, như bông hoa ngoài 

đồng nội, nó nở ra. Một cơn gió vừa lướt trên hoa, hoa không còn 

nữa, không ai còn nhận thấy chỗ ở của hoa! 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới 

thuở kia, cho những ai kính sợ Người (x. c. 17). 

3) Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở 

này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh 

Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước 

của Người. 

Ð.  Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới 

thuở kia, cho những ai kính sợ Người (x. c. 17). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gc 5, 13-20 

“Lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu 

nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong 

anh em ốm đau ư? Hãy mời các trưởng lão giáo hội đến, để các ngài  
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cầu nguyện và nhân danh Chúa xức dầu cho người đó. Lời cầu 

nguyện phát xuất tự lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho 

người đó được bình phục; và nếu người đó mắc tội, thì sẽ được tha. 

Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em 

được cứu độ, vì lời cầu nguyện của người công chính rất linh 

nghiệm. Elia là con người đau khổ giống như chúng ta, thế mà ông 

kiên tâm cầu nguyện để trời đừng có mưa, và trời đã không mưa 

trong ba năm sáu tháng. Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa, đất 

trổ sinh hoa quả. 

Anh em thân mến, nếu ai trong anh em lạc đường chân lý, và có 

kẻ làm cho người đó trở lại, thì người ấy hãy biết rằng: kẻ làm cho 

người tội lỗi bỏ đường lầm lạc mà trở lại, sẽ cứu linh hồn người tội 

lỗi khỏi chết, và che lấp được nhiều tội lỗi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 140, 1-2. 3 và 8 

Ð.  Xin cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm 

 (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, con kêu lên Chúa, xin mau chóng phù trợ con, 

nguyện nghe tiếng con, lúc con kêu cầu Chúa. Xin cho lời con 

nguyện bay lên Chúa như hương trầm, tay con giơ lên thành như 

của lễ lúc chiều hôm. 

Ð.  Xin cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm 

 (c. 2a). 

2) Lạy Chúa, xin đặt quân gìn giữ miệng và lính canh gác gần 

cửa môi con. Ôi lạy Chúa, con mắt con hướng nhìn về Chúa, con 

tìm nương tựa nơi Ngài, xin đừng huỷ mạng sống con. 

Ð.  Xin cho lời con nguyện bay lên Chúa như hương trầm 

 (c. 2a). 
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Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 13-16 

“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ,  

sẽ không được vào nước đó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để 

Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy 

vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ 

đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của 

những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón 

nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. 

Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, con 

sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh chúa. 

Hoặc đọc            Ga 11, 27 

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1          Is 49, 14-15 

“Ta sẽ không quên ngươi đâu”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người 

mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình 

đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không 

quên ngươi đâu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab 

Ð. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a). 

1) Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính 

mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là 

ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao 

núng. 

Ð. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a). 

2) Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hãy nghỉ an, vì do chính 

mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là 

ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao 

núng. 

Ð. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a). 

3) Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi Thiên 

Chúa, tôi có Ðá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hãy 

trông cậy Người luôn mọi lúc, hãy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan 

Người. 

Ð. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a). 
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Bài Ðọc 2           1 Cr 4, 1-5 

“Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những 

thừa tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu 

nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người 

phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi 

không lấy làm quan trọng khi bị anh em hay toà án nhân loại đoán 

xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính mình tôi. Vì chưng, mặc 

dầu lương tâm không trách cứ tôi điều gì, nhưng không phải vì thế 

mà tôi đã được công chính hoá. Ðấng đoán xét tôi chính là Chúa. Vì 

thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, 

Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và 

phơi bày những ý định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban 

khen tương xứng cho mỗi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 6, 24-34 

“Các con chớ áy náy về ngày mai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có 

thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người 

kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể 

làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ 

áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác 

các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

xác không hơn áo mặc sao? 

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không 

thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các 

con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy 

mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo 

mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, 

coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 

Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả 

vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong 

những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném 

vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là 

các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, 

uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm 

những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những 

điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự 

công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các 

con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo 

cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1          Hs 2, 14b. 15b. 19-20 

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: “Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề 

lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, như 

ngày nó lên từ đất Ai-cập. 

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với 

ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. 

Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín, và ngươi sẽ biết Ta là 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người 

tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, 

và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc 

tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi 

xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa 

yêu thương những ai kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Bài Ðọc 2                 2 Cr 3, 1-6a 

“Anh em là bức thư của Ðức Kitô do chúng tôi biên soạn”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi lại giới thiệu cho mình ư? hoặc 

như một vài người, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu với anh em, 

hoặc của anh em sao? Thư của chúng tôi, chính là anh em, viết ngay 

trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được. Ai cũng rõ 

anh em là bức thư của Ðức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết 

không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng 

sống, không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn 

anh em. 

Chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Ðức 

Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi 

chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa; chính Người là 

Ðấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân 

Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí: vì văn tự chỉ giết 

chóc, còn thần trí mới tác sinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lạy Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 2, 18-22 

“Tân lang còn ở với họ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ 

đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các 

người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay?” 

Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi 

tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ 

không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy 

giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, 

miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng 

không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu 

da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da 

mới”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1            Hc 27, 5-8 

“Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của 

một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì 

nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. 

Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng 

lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe 

người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 

Ð. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a). 

1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi 

Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và 

lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. 

Ð. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a). 

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình 

lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà 

Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. 

Ð. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a). 

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ 

sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, 

Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! 

Ð. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a). 
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Bài Ðọc 2             1 Cr 15, 54-58 

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, 

thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan 

trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi 

tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực 

của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta 

chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh 

em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn 

luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao 

khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 39-45 

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: 

“Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa 

xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được 

giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. 

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong 

chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người 

anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong 

khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả 

hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ  
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trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.” 

Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng 

không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết 

cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái 

được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều 

lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát 

xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Hc 17, 20-28 

“Hãy trở về với Thiên Chúa  

và hãy nhận biết công minh của Người”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng 

đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. 

Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu 

trước tôn nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở 

về cùng Chúa, hãy lánh xa những điều gian ác, và hãy chê ghét 

những điều xấu xa. Hãy nhận biết công minh và sự xét xử của Thiên 

Chúa. Hãy đứng vững và cầu xin với Thiên Chúa Tối Cao. 
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Hãy thông công vào đời sống các thánh, và cùng với kẻ sống 

hãy xưng tụng Thiên Chúa. Ðừng ỷ lại vào sự sai lầm của bọn gian 

ác. Hãy thú nhận tội lỗi trước khi chết, vì chết rồi, thì không còn thú 

tội được nữa. Ngươi hãy thú nhận tội lỗi khi còn sống, hãy thú nhận 

tội lỗi khi còn sống và còn khoẻ mạnh. 

Hãy ca tụng Thiên Chúa và ngươi sẽ được vinh hiển trong tình 

xót thương của Người. Lòng nhân lành của Chúa và sự tha thứ của 

Người đối với những kẻ trở lại với Người thật lớn lao dường nào! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 31, 1-2. 5. 6. 7 

Ð.  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 

 (c. 11a). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. 

Ð.  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 

 (c. 11a). 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, 

tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Tôi thú thực cùng Chúa điều gian 

ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi”. 

Ð.  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 

 (c. 11a). 

3) Bởi thế nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa, 

trong thời buổi khốn khó gian truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, 

chúng sẽ không hại nổi những người Này. 

Ð.  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 

 (c. 11a). 

4) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ; 

Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. 
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Ð.  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa 

 (c. 11a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          1 Pr 1, 3-9 

“Anh em yêu mến Ðức Kitô, dù không thấy Ngài, và anh em tin 

Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, 

Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được 

hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để 

cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của 

Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau 

hết. 

Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu 

một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi 

luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em 

được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Ðức Giêsu Kitô hiện 

đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin 

Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh 

em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt 

tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 110, 1-2. 5-6. 9 và 10c 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới 

muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy 

công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản 

nghiệp của chư dân. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa đã gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đã thiết lập 

lời minh ước muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả uý. 

Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại đến muôn đời. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang 

nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 17-27 

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ 

gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì 

để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là 

nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. 

Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng 

trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha 

mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở 

nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng 

thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi 

bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có 

một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe 

những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều 

của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ  
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rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. 

Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói 

tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền 

bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua 

lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. 

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể 

được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với 

loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên 

Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Hc 35, 1-15 

“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều 

răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ. Hãy dâng 

của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha 

tội, và hãy xa lánh những điều gian tà. Ai thực thi bác ái, là hiến 

dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế. Ðiều 

làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công là dâng của 

lễ đền tội. 
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Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả 

những điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công 

chính làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của 

nó bay lên trước dung nhan Ðấng Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người 

công chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ không quên kẻ ấy. 

Ngươi hãy tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng rút 

bớt lại của lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra. 

Mỗi lần ngươi dâng của lễ, nét mặt ngươi hãy vui tươi, và hãy 

hân hoan thánh hiến một phần mười của ngươi dâng. Ngươi hãy 

dâng lên Ðấng Tối Cao tuỳ theo như Người đã ban cho ngươi, và 

hãy dâng với tâm hồn quảng đại theo sự ngươi đang có trong tay, vì 

Chúa là Ðấng thưởng công và sẽ trả lại cho ngươi gấp bảy lần. 

Ngươi chớ dâng những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của 

lễ như vậy đâu, ngươi cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất 

chính, vì Chúa là Ðấng xét xử, Người không thiên vị ai đâu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) “Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta 

cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của 

Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói, hỡi Israel, Ta sẽ chứng 

tỏ lời phản đối ngươi: Ta là Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của 

ngươi. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 
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3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều 

khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó 

trọng kính Ta, ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên 

Chúa cứu độ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              1 Pr 1, 10-16 

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em,  

vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã 

nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho 

anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh 

nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo 

những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. 

Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ 

chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền 

cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ 

giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên 

thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái. 

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn 

toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải 

Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng 

phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em 

còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; 

và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh 

Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 
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1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành, để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 28-31 

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm,  

còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã 

bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật 

các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng 

ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp 

trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và 

ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh 

cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt 

hết sẽ nên trước nhất”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19 

“Các dân tộc nhận biết rằng  

không có chúa nào khác ngoài Chúa”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót chúng con, và xin đoái 

nhìn chúng con, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa. Xin cho các dân tộc nhận biết Chúa như chính chúng con đã 

nhận biết Chúa, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, không có Chúa nào 

khác. 

Xin Chúa tái diễn các điềm lạ và làm các việc kỳ diệu khác. Xin 

Chúa quy tụ mọi người vào các chi họ Giacóp, để họ nhìn biết rằng 

không có Chúa nào khác ngoài Chúa, để họ cao rao các việc lạ lùng 

Chúa đã làm, và để Chúa cho họ được hưởng phần gia nghiệp như 

lúc ban đầu. Xin Chúa đoái thương đến dân Chúa, một dân được 

mang danh thánh Chúa, và xin thương đến Israel mà Chúa đã đặt 

làm con đầu lòng của Chúa. Xin cũng thương đến thành thánh 

Giêrusalem, nơi Chúa an ngự. Xin làm cho Sion vang dậy lời chúc 

tụng Chúa, và cho dân Chúa được đầy vinh quang của Ngài. 

Xin Chúa hãy minh chứng cho dân tộc, tạo vật đầu tiên của 

Chúa và xin thực hiện những điều các tiên tri đầu tiên đã nhân danh  
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Chúa mà tiên báo. Xin thưởng công cho những người đã trông cậy 

nơi Ngài, và xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực. 

Xin nhậm lời cầu nguyện của các tôi tớ Chúa, theo như lời 

Aaron chúc phúc cho dân Ngài, xin hướng dẫn chúng con đi trên 

đường công chính, và xin cho mọi người sống trên trần gian biết 

rằng Ngài là Thiên Chúa, Ðấng thống trị muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 78, 8. 9. 11. 13 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa (Hc 36, 1b). 

1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con, xin kíp mở lòng 

từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa (Hc 36, 1b). 

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng 

con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì 

danh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa (Hc 36, 1b). 

3) Xin cho tiếng tù binh rên siết vọng tới thiên nhan; xin ra tay 

thần lực giải thoát người mang án tử. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa (Hc 36, 1b). 

4) Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn 

nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời, đời nọ sang đời kia, 

chúng con loan truyền lời ca khen Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của 

Chúa (Hc 36, 1b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              1 Pr 1, 18-25 

“Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô,  

Con Chiên tinh tuyền”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc 

hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm 

tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh 

tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ 

trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em 

tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và 

ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy 

vọng nơi Thiên Chúa. 

Khi anh em thánh hoá linh hồn anh em trong sự vâng phục đức 

ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau 

với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt 

giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên 

Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua 

là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy 

và hoa rũ tàn, còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Ðó là Tin Mừng đã 

rao giảng cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, 

Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh 

chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo 

rắc sương đông như tro bụi trắng. 
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Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ 

và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào 

như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 32-45 

“Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, 

Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những 

người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho 

các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên 

Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và 

các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. 

Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết 

Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. 

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa 

Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con 

điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy 

làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người 

ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của 

Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các 

con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa 

Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: 

“Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp 

chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, 

thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã  
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được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với 

Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các 

con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến 

dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền 

mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con 

muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành 

người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. 

Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để 

phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 

người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Hc 42, 15-26 

“Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều 

tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà Chúa đã thực hiện những kỳ công. 

Mặt trời chiếu soi vạn vật, và công trình của Chúa đầy ánh vinh 

quang của Người. Nào Chúa đã không ban cho các thánh được cao 

rao các việc kỳ diệu của Người, những việc mà Chúa toàn năng đã 

củng cố trong vinh quang của Người sao? 
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Người dò xét vực thẳm và lòng con người, thấu biết những mưu 

chước của họ, vì Chúa thấu suốt mọi sự và theo dõi những dấu thời 

đại, tuyên bố những gì thuộc về dĩ vãng và hậu lai, tỏ bày những 

dấu vết các việc ẩn kín. Không một tư tưởng nào mà Người không 

biết, không một lời nào có thể giấu được Người. 

Người sắp đặt những kỳ công sự khôn ngoan của Người. Người 

có trước muôn đời và tồn tại muôn thuở, không thêm không bớt, 

không cần đến vị cố vấn nào. Mọi công trình của Người thực đáng 

quý chuộng, và như những ánh lửa người ta có thể ngắm nhìn. Mọi 

vật ấy đều sống động và tồn tại muôn đời, và vâng phục Người 

trong mọi hoàn cảnh. Tất cả đều có từng đôi và cái này đối diện với 

cái nọ, và Người không làm chi khuyết điểm. Vật này làm nổi bật vẻ 

đẹp cho vật kia. Và ai có thể nhàm chán nhìn xem vinh quang của 

Người? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a). 

1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy 

xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng 

Người với tiếng râm ran. 

Ð. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a). 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng của Chúa. 

Ð. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a). 

3) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh 

chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để 

trong bầu, Người đặt những ngọn sóng trong kho chứa đựng. 

Ð. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a). 
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4) Toàn thể địa cầu hãy tôn sợ Chúa, mọi người sống trong vũ 

trụ hãy kính nể Người. Vì chính Người phán dạy mà chúng được tạo 

thành, chính Người ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu. 

Ð. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành (c. 6a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 Pr 2, 2-5. 9-12 

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả,  

là dân tộc thánh thiện để rao giảng Ðấng đã gọi anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa 

thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó, anh em được lớn lên trong ơn 

cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào. 

Anh em hãy tiến đến viên đá sống động bị người ta loại bỏ, 

nhưng được Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Anh em như những viên 

đá sống động, hãy để Chúa xây dựng anh em nên toà nhà thiêng 

liêng, nên chức vụ linh mục thánh, để hiến dâng những của lễ thiêng 

liêng xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. 

Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương 

giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền 

năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ 

diệu của Người. Anh em xưa kia không phải là dân của Thiên Chúa, 

nhưng nay là dân của Người; xưa kia anh em không được xót 

thương, nhưng nay được thương xót. 

Anh em thân mến, tôi khuyên anh em: như những ngoại kiều, 

và khách trọ, hãy xa lánh những đam mê xác thịt hằng chống lại linh 

hồn. Anh em hãy sống lương thiện giữa dân ngoại, để dù người ta 

vu khống anh em như những người gian phi, nhưng khi thấy được 

việc lành của anh em, họ phải ngợi khen Thiên Chúa trong ngày 

Người đến viếng thăm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân 

hoan khoái trá. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

3) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, hãy vào trụ 

quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, 

hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 46-52 

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, 

và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người  
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mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa 

Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, 

xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh 

càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”. 

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người 

mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta 

liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa 

Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: 

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin 

của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Hc 44, 1. 9-13 

“Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người,  

danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua 

các thời đại. Có những người không ai nhớ đến nữa: Họ qua đi như 

không bao giờ có họ, họ sinh ra như thể không có họ sinh ra, và con 

cháu của họ cũng thế. Nhưng có những người nhân hậu mà việc 

thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng  
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hạnh phúc, và họ sẽ có con cháu nối dòng, miêu duệ họ trung thành 

với lời giao ước và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Miêu 

duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ 

bị lu mờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 Pr 4, 7-13 

“Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy 

anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em 

hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội 

lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã 

lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân 

phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nếu ai rao 

giảng, thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa; nếu ai phục vụ, thì hãy 

kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho, ngõ hầu Thiên Chúa  
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được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng vinh hiển và 

uy quyền đến muôn đời. Amen. 

Anh em thân mến, chớ có kinh dị, vì ngọn lửa đã bốc lên nơi 

anh em để thử luyện anh em, như thể một việc mới lạ xảy đến cho 

anh em. Nhưng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Ðức Kitô, 

anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, 

anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 95, 10. 11-12. 13 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

Xướng: 1) Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. 

Người dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư 

dân theo đường đoan chính. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư 

dân cách chân thành. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

Alleluia                Dt 4, 12 

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh 

nghiệm, phơi bày tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 11, 11-26 

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  

Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-

rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc 

trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm 

sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng 

xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. 

Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa 

có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không 

còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói. 

Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi 

những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi 

tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai 

mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng 

có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi 

dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều 

đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ 

sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều 

đến, Người ra khỏi thành. 

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã 

chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy 

coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: 

“Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: 

“Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ 

nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được 

như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, 

hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi 

các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với 

ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu 

các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội 

cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 8 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã cứu trợ con, đã đưa con đến chỗ thênh thang rộng rãi, 

và đã cứu sống con, bởi vì Người thương con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Hc 51, 17-27 

“Tôi sẽ tôn vinh Ðấng ban cho tôi sự khôn ngoan”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Tôi tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng danh Chúa. 

Khi tôi còn trẻ, trước khi tôi đi đó đây, tôi đã công khai tìm 

kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện. Trước đền thờ, tôi đã xin 

sự khôn ngoan, và tôi sẽ còn tìm nó cho đến ngày cuối đời tôi. 

Trước tinh hoa của sự khôn ngoan, như chùm nho hồng, tâm hồn tôi 

vui sướng: chân tôi bước đi trên đường ngay chính. Từ buổi thanh 

xuân, tôi đã tìm kiếm nó.  

Tôi đã lắng tai và nghe tiếng nó. Tôi đã tìm thấy trong tôi sự 

khôn ngoan cao cả, và nhờ nó tôi đã được tiến triển nhiều. Tôi sẽ 

tôn vinh Ðấng ban cho tôi sự khôn ngoan, vì tôi đã suy niệm để đem 

nó ra thực hành, tôi đã hăng say làm điều lành và tôi không hổ thẹn. 

Cùng với sự khôn ngoan, linh hồn tôi đã chiến đấu, và khi hành 

động, tôi được thêm vững chắc. Tôi đã giơ hai tay lên cao, và đã 

than khóc, vì đã không biết đến nó. Tôi đã hướng tâm hồn tôi về nó, 

và tôi đã tìm được nó với tâm hồn trong sạch. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                   Tv 18, 8.9.10.11 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thực, công minh hết thảy. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, 

ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy tự tàng ong. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gđ 17, 20b-25 

“Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em 

tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người”. 

Trích thư của Thánh Giuđa Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông 

đồ đã loan tin trước về Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh em tự 

xây dựng trên đức tin rất thánh thiện của anh em và nguyện cầu bởi 

ơn Thánh Thần, anh em hãy tự kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, 

hầu mong đợi lòng thương xót của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

cho được sống đời đời. Anh em hãy thuyết phục những người này, 

họ là kẻ hay phân vân. Hãy cứu vớt những người kia, lôi kéo họ ra 

khỏi lửa. Còn như đối với hạng người khác nữa, anh em hãy tỏ lòng 

thương, đồng thời cũng phải lo sợ, gớm ghét cả đến tấm áo dài đã bị 

xác thịt làm nhơ bẩn. 
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Nguyện cho Ðấng có quyền năng / bảo tồn anh em vô tội và đặt 

anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người một cách 

hân hoan, trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trở lại; nguyện 

cho Thiên Chúa duy nhất là Ðấng cứu độ chúng ta nhờ Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, được vinh quang, oai nghiêm, dũng lực và 

quyền năng, từ trước muôn thuở, bây giờ và cho đến muôn đời. 

Amen.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                 Tv 62, 2. 3-4. 5-6 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khao 

khát Chúa (c. 2b). 

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức 

chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 

Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khao 

khát Chúa (c. 2b). 

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, 

để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của 

Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi 

khen Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khao 

khát Chúa (c. 2b). 

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay 

kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao 

lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khao 

khát Chúa (c. 2b). 
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Alleluia               Gc 1, 18 

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh 

chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo 

vật. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 11, 27-33 

“Ông lấy quyền nào làm sự đó?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và 

trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật 

sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và 

ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ 

hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các 

ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi 

trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với 

nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao 

các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, 

chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên 

tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và 

Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết 

bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho con, và con sẽ 

ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao. 

Hoặc đọc            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1         Ðnl 11, 18. 26-28 

“Ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc phúc và sự chúc dữ”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Lúc ấy, Môsê nói với dân chúng rằng: “Các ngươi hãy ghi lòng 

tạc dạ những lời này, và đeo nó nơi tay như bửu bối, và hãy luôn để 

nó trước mắt các ngươi. Ðây hôm nay ta đặt trước mặt các ngươi sự 

chúc lành và sự chúc dữ: nếu các ngươi tuân giữ các giới răn của 

Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà hôm nay ta rao truyền cho các 

ngươi, thì các ngươi được chúc phúc, còn nếu các ngươi không tuân 

giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà lại đi sai 

đường lối ta vạch ra cho các ngươi hôm nay, và chạy theo các thần 

ngoại lai mà các ngươi chẳng hiểu biết, thì sẽ bị chúc dữ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 17 và 25 

Ð. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn (c. 3b). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con 

muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin 

Chúa hãy ghé tai về bên tôi tớ Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn (c. 3b). 

2) Xin Ngài mau lẹ để giải thoát con. Xin Chúa trở thành núi đá 

cho con trú ẩn. Bởi Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con, vì uy 

danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con. 

Ð. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn (c. 3b). 
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3) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu 

sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường 

mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa. – Ðáp 

Ð. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn (c. 3b). 

Bài Ðọc 2         Rm 3, 21-25a. 28 

“Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá,  

chứ không phải nhờ việc làm theo lề luật”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ 

hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm 

chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô 

sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có gì phân biệt: vì mọi 

người đều phạm tội và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ 

được công chính hoá cách nhưng không do ơn nghĩa của Người và 

nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm 

của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người. 

Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng con người nhờ đức tin mà 

được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Mt 7, 21-27 

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải 

tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước 

trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới 

được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy 

rằng: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa  

mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà 

làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng 

rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, 

hãy lui ra khỏi mặt Ta'. 

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì 

giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ 

xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà 

vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những 

lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người 

ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa 

vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Đọc 1                Đnl  5, 12-15 

“Ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập”. 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 

Đây Chúa phán: “Ngươi hãy giữ ngày Sabbat, để thánh hoá 

ngày ấy như Chúa là Thiên Chúa ngươi đã truyền dạy. Ngươi sẽ làm 

việc và hoàn tất các công việc của ngươi trong sáu ngày. Ngày thứ 

bảy là ngày Sabbat, ngày dành cho Chúa là Thiên Chúa ngươi. 

Trong ngày ấy, ngươi, cả con trai, con gái, tớ trai, tớ gái, bò lừa, các 

súc vật và cả khách trọ nhà ngươi, không được làm việc gì, để tớ 

trai, tớ gái cũng được nghỉ ngơi như ngươi. Ngươi hãy nhớ rằng 

ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập, và Chúa là Thiên Chúa ngươi đã 

dùng bàn tay mạnh cánh tay hùng dẫn dắt ngươi ra khỏi đó. Vì thế, 

Người đã truyền dạy ngươi phải giữ ngày Sabbat!”   

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca       Tv 80, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab 

Đ. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

1) Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với 

thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong buổi trăng 

rằm, ngày đại lễ của chúng ta.  

Đ. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

2) Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel, đó là huấn lệnh của 

Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse khi 

họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập.  

Đ. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 
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3) Tôi đã nghe lời nói mới lạ rÄng: “Ta đã cứu vai ngươi khỏi 

mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thúng mủng. 

Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu và Ta giải thoát ngươi”. 

Đ. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

4)  Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng 

đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của 

ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. 

Đ. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

Bài Đọc 2                 2 Cr 4, 6-11 

“Sự sống của Đức Giêsu  

được tỏ hiện trong thân xác chúng ta”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng đã khiến cho ánh sáng 

bừng lên trong bóng tối, thì cũng chính Người chiếu soi trong lòng 

chúng ta, để ban cho chúng ta sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa 

hiển hiện trên gương mặt Đức Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta chứa 

đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô 

song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta.  

Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta 

phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng 

không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng 

ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống 

của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc 

dầu đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình 

chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác 

hay chết của chúng ta.   

Đó là lời Chúa. 
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Alleluia            Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 2, 23-28  hoặc 2, 23 -3, 6 

“Con Người cũng làm chủ cả ngày sabbat”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ 

Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người 

rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không 

được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ 

đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực 

và bị đói ư? Người đã vào đền thờ Chúa thời thượng tế Abiata thế 

nào, đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, 

và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: 

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì 

ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”. 

Người lại vào hội đường, và ở đó có người khô bại một tay. Và 

họ rình xem Người có chữa người đó trong ngày Sabbat không, để 

có thể tố cáo Người. Người bảo kẻ có tay khô bại rằng: “Hãy đứng 

lên trước mặt mọi người”. Rồi Người hỏi họ: “Ngày Sabbat, có 

được phép làm sự lành hơn là làm sự dữ không? Có được phép cứu 

sống hơn là giết đi không? Nhưng ai nấy đều thinh lặng. Bấy giờ 

Chúa Giêsu thịnh nộ, và buồn sầu đưa mắt nhìn họ hết một lượt, vì 

lòng họ chai đá, Người bảo người kia rằng: “Anh hãy giơ thẳng tay 

ra”. Người đó liền giơ thẳng tay và tay được lành. Lập tức, những 

người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê 

chống đối Người và tìm cách hại Người.    

Đó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
 

CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1          1V 8, 41-43 

“Khi người xứ lạ đến cầu nguyện, Chúa đã nhậm lời nó”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Salomon cầu nguyện trong đền thờ rằng: 

“Người ngoại bang không phải thuộc dân Israel của Chúa, vì danh 

Chúa, (bởi nó nghe nói danh Chúa cao cả, bàn tay Chúa mạnh mẽ 

và cánh tay Chúa hùng dũng), nó từ xứ xa lạ mà đến; vậy khi nó cầu 

nguyện tại nơi này, từ trời nơi Chúa ngự, (xin) Chúa nhậm lời nó, và 

ban cho nó mọi sự như nó kêu cầu, để mọi dân trên thế giới biết sợ 

danh Chúa, cũng như dân Israel của Ngài, và họ biết rằng danh 

Chúa được cao rao tại đền thờ này mà con đã xây cất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 116, 1.2 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, 

hãy chúc tụng Người. 
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Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thật là mãnh liệt, và 

lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2             Gl 1, 1-2. 6-10 

“Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ,  

thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô”. 

Khởi đầu thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Galata. 

Phaolô, làm Tông đồ không phải do loài người, hay do một 

người nào, mà là do Ðức Giêsu Kitô, và do Chúa Cha, Ðấng đã cho 

Người từ cõi chết sống lại, và tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi 

các cộng đoàn ở Galata. 

Tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối 

với Ðấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân sủng của Ðức Kitô, 

để anh em quay sang một tin mừng khác! Tin mừng khác làm gì có, 

chỉ có những kẻ phá rối anh em và muốn anh em đảo lộn Tin Mừng 

của Ðức Kitô. Nhưng cho dù chúng tôi, hay một thiên thần nào từ 

trời đến, giảng tin mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng 

cho anh em, thì người đó bị chúc dữ! Như chúng tôi đã nói trước, và 

giờ đây tôi xin nói lại rằng: Nếu có ai rao giảng cho anh em Tin 

Mừng khác hơn điều anh em đã lãnh nhận, thì người đó bị chúc dữ! 

Giờ đây, tôi phải làm vừa lòng người ta hay là Thiên Chúa? 

Nào có phải tôi tìm cách làm vừa lòng người ta sao? Nếu tôi còn 

làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 7, 1-10 

“Cả trong dân Israel,  

Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào 

Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị 

bệnh gần chết, nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão 

Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa 

Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn 

đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường 

cho chúng ta”.  

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan 

không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: 

“Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng 

được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi 

mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành 

mạnh. Vì tôi chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi cũng có những lính 

dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; tôi bảo người khác 

lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm”.  

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám 

đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân 

Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những 

người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ (đã) lành mạnh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9 

“Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”. 

Khởi đầu sách Tôbia. 

Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày 

trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đày, ông 

không bỏ đường chân lý. 

Khi đến lễ trọng kính Chúa, trong gia đình Tôbia có dọn bữa ăn 

thịnh soạn, ông nói với con trai ông rằng: “Con hãy đi mời mấy 

người, thuộc chi họ chúng ta biết kính sợ Chúa, đến dự tiệc với 

chúng ta”. Con ông đi, rồi trở về báo tin cho ông hay rằng: “Một 

người con cái Israel bị bóp cổ chết nằm ngoài đường”. Lập tức, ông 

bỏ bàn ăn, ra khỏi phòng, bụng còn đói, chạy đến chỗ tử thi. Ông 

lén vác xác về nhà, để chờ lúc mặt trời lặn sẽ chôn cất cẩn thận. Sau 

khi đã giấu xác rồi, ông vừa dùng bữa vừa than khóc và run sợ, vì 

nhớ lại lời Chúa dùng miệng tiên tri Amos mà phán rằng: “Ngày lễ 

của các ngươi sẽ trở thành ngày than khóc và tang chế”. Khi mặt 

trời lặn, ông đi chôn xác. Tất cả các người bà con chỉ trích ông rằng: 

“Ông đã bị lên án tử hình cũng vì công việc đó, và may là ông thoát  
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khỏi án tử, nay ông lại đi chôn kẻ chết nữa sao?” Nhưng Tôbia kính 

sợ Thiên Chúa hơn là sợ nhà vua, vẫn lấy trộm xác kẻ bị giết, giấu 

trong nhà, rồi đến nửa đêm ông đem đi chôn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người 

còn mãi muôn đời. Trong u tối, người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ 

lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý 

tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không 

nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          2 Pr 1, 1-7 

“Người ban cho anh em những lời hứa quý báu,  

để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”. 

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, kính 

gửi những người thừa hưởng một đức tin quý giá ngang hàng chúng 

tôi, nhờ sự công chính của Ðức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Cứu  
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Chúa của chúng ta.? Nguyện (chúc) ân sủng và bình an đổ xuống 

tràn đầy cho anh em, trong ơn nhận biết Thiên Chúa và Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta! 

Bởi chưng quyền năng linh thiêng của Người đã ban cho anh 

em mọi điều cần ích cho sự sống và lòng đạo đức, nhờ sự nhận biết 

Ðấng dùng vinh quang và quyền năng kêu gọi chúng ta; nhờ Người 

mà Thiên Chúa ban cho chúng ta những lời hứa cao trọng và quý 

báu, để nhờ đó, anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa, 

thoát khỏi cảnh đồi bại dục tình thế tục. 

Phần anh em, hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ 

lòng tin mà được thêm sức mạnh, nhờ sức mạnh được thêm thông 

biết, nhờ thông biết được thêm tiết độ, nhờ tiết độ được thêm kiên 

nhẫn, nhờ kiên nhẫn được thêm đạo đức, nhờ đạo đức được thêm 

tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ được thêm đức ái. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 90, 1-2. 14-15ab. 15c-16 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (x. c. 2b). 

1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ 

dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là 

chiến lũy, là nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài”. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (x. c. 2b). 

2) Vì người yêu mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở 

người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ 

nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (x. c. 2b). 

3) Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. Ta sẽ làm cho người 

thoả mãn cuộc đời trường thọ, và cho người nhìn thấy ơn cứu độ 

của Ta. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (x. c. 2b). 
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Alleluia               Gc 1, 21 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao 

ước trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 12, 1-12 

“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, 

luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung 

quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê 

vườn nho và trẩy đi phương xa. 

“Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi 

vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi 

về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị 

chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị 

chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị 

chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. 

“Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng 

sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. 

Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào 

ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và 

quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ 

đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông 

đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: “Tảng đá những người thợ 

xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ 

lùng trước mắt chúng ta”. 

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá 

hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Tob 2, 10-23 

“Tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. 

Trích sách Tobia. 

Xảy ra trong một ngày nọ, Tobia đi chôn xác mệt nhọc, trở về 

nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ 

rơi xuống mắt ông, khiến ông bị mù. Chúa cho phép ông chịu thử 

thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp 

xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ 

giới răn của Người, tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách 

Thiên Chúa. 

Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người 

hằng ngày trong đời ông. Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế 

nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà 

rằng: “Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích 

gì?” Nhưng Tobia quở trách họ rằng: “Các ngươi đừng nói vậy, vì 

chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà 

Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào 

Người”. 
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Còn bà vợ của ông là Anna, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được 

gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà đem về, bởi đó, có lần bà nhận 

được một con dê đem về nhà; ông ông chồng nghe tiếng dê be be, 

liền nói: “Coi chừng, kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả 

cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm”. 

Bà vợ ông nổi giận trả lời rằng: “Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô 

ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!” Và bà tiếp tục 

nói những lời như thế mà mạt sát ông. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 111, 1-2, 7bc-8,9 

Ð. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. 

2) Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người 

vững vàng, cậy trông vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không 

kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. 

Ð. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. 

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng 

đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong 

vinh quang. 

Ð. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        2 Pr 3, 12-15a. 17-18 

“Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em hãy mong chờ và hối thúc ngày 

Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành bị 

thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất 

mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. 
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Anh em thân mến, bởi thế, trong lúc chờ đợi, (hãy gắng sao nên 

vô tì tích trước nhan Người, trong bình an. Và) anh em hãy coi lòng 

khoan dung của Thiên Chúa như là phương thế cứu rỗi. 

Vậy, anh em thân mến, được biết trước như thế, anh em hãy giữ 

mình, kẻo bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà sa 

đoạ, mất lòng trung kiên của anh em. Anh em hãy lớn lên trong ân 

sủng và trong sự hiểu biết Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Rỗi và là 

Chúa chúng ta. Nguyện (chúc) vinh quang cho Người bây giờ và 

đến muôn đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 89, 2. 3-4. 10. 14 và 16 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu 

và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người!” 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

3) Thọ kỳ của chúng con số niên bảy chục, nếu khoẻ mạnh ra 

thì được tám mươi, nhưng đa số là những năm lầm than và phù 

phiếm, bởi chúng mau qua và chúng con cũng bay theo. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 
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4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho các 

bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy 

vinh quang Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

Alleluia             1 Pr 1, 25 

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin 

Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 12, 13-17 

“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê,  

và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng 

Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ 

đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người 

chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng 

dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có 

nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” 

Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử 

Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng 

tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của 

Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho 

Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi 

kinh ngạc về Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 
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Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16) 

“Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan  

vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận”. 

Trích sách Tôbia. 

Trong những ngày ấy, Tôbia thổn thức và khóc lóc cầu nguyện 

rằng: “Lạy Chúa, Chúa công bình, mọi sự xét đoán của Chúa đều 

công minh, mọi đường lối của Chúa là từ bi, chân lý và phán quyết. 

Lạy Chúa, giờ đây xin hãy nhớ đến con, xin đừng báo oán tội lỗi 

con, xin đừng nhớ đến những lỗi lầm của con và của cha ông con. 

Bởi chúng con đã không vâng theo các giới răn của Chúa, nên Chúa 

để cho chúng con bị cướp bóc, tù đày, chết chóc, nhạo báng, và 

khinh bỉ nơi các dân mà chúng con bị lưu đày. Lạy Chúa, giờ đây sự 

xét xử của Chúa thật cao cả và công bình, vì chúng con không sống 

theo giới răn Chúa, và không thành tâm tiến bước trước thánh nhan 

Chúa. Lạy Chúa, giờ đây xin cứ đối xử với con theo thánh ý Chúa, 

và xin hãy cho linh hồn con được an nghỉ; vì thà con được chết còn 

hơn sống!” 

Cũng trong ngày đó, xảy ra là Sara, con gái của Raguel, người 

thành Mêđi, cũng bị một đứa đầy tớ gái của cha cô lăng mạ, bởi vì 

cô đã kết hôn với bảy người đàn ông, nhưng khi họ vừa đến gần cô, 

thì bị quỷ Asmođêô giết chết ngay. Vậy khi một đứa tớ gái có lỗi, 

cô quở mắng nó, nó liền trả lời rằng: “Ðồ sát chồng, chúng tôi sẽ  
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không nhìn thấy con trai con gái của bà trên mặt đất này. Nào bà 

muốn giết tôi như đã giết bảy người chồng của bà đó sao?” Nghe lời 

đó, cô liền đi thẳng lên lầu nhà cô, và trong ba ngày đêm, cô không 

ăn uống gì cả, cô chỉ cầu nguyện, khóc lóc than van cùng Thiên 

Chúa, mong Người cứu thoát cô khỏi cảnh nhục nhã ấy. 

Lúc ấy, lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang 

của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận. Chúa liền sai thiên thần 

Raphael đến để cứu giúp hai người trong chính lúc họ dâng lời cầu 

nguyện lên trước tôn nhan Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

1) Con tin cậy vào Chúa, xin đừng để con tủi hổ. Xin đừng để 

quân thù hoan hỉ về con. Phàm ai trông cậy Chúa, ắt chẳng hổ 

ngươi, hổ ngươi sẽ là những kẻ liều thân phản bội. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

2) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và 

con luôn luôn cậy trông vào Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

3) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương 

xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 

4) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối, Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)       2 Tm 1, 1-3. 6-12 

“Con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa trong con  

qua việc đặt tay của cha”. 

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 

Timôthêu. 

Phaolô, tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên 

Chúa, thể theo lời hứa ban sự sống trong Ðức Giêsu Kitô, gởi lời 

hỏi thăm Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng, lòng 

từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, ở cùng con. Cha cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng cha phụng 

thờ như tổ tiên cha đã làm, với một lương tâm trong sạch, ngày đêm 

cha luôn luôn nhớ đến con, khi cha cầu nguyện. Vì thế, cha khuyên 

con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay 

của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí 

nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ.  

Vậy con, con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho 

cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với 

cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng đã giải 

thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, 

không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân 

sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, 

nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, 

Ðấng Cứu Chuộc chúng ta. Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự 

chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Cha đã 

được đặt làm kẻ rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy các dân 

ngoại. Cũng do đó, cha phải chịu những thử thách này, nhưng cha 

không hổ thẹn, vì cha biết cha tin vào Ðấng nào, và cha chắc chắn 

rằng Người có quyền phép gìn giữ kho tàng của cha cho đến ngày 

đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 122, 1-2a. 2bcd 

Ð. Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa (c. 1a). 

1) Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. 

Kìa, như mắt những người nam tôi tớ nhìn vào tay các vị chủ ông.  

Ð. Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa (c. 1a). 

2) Như mắt của những người tỳ nữ nhìn vào tay các vị chủ bà, 

mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi như 

thế, cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi. 

Ð. Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa (c. 1a). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 12, 18-27 

“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết,  

mà là Thiên Chúa kẻ sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này 

không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật 

Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để 

lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để 

gây dòng dõi cho anh em mình.  

Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. 

Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người 

thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người 

đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì 

người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới 

người đó làm vợ”.  

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, 

cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông 

chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ  
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lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ 

chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về 

bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa 

Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên 

Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 

“Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi  

để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”. 

Trích sách Tôbia. 

Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi thiên thần rằng: “Ngài muốn 

chúng ta ở đâu?” Thiên thần trả lời rằng: “Ở đây có người tên là 

Raguel, người bà con thuộc chi tộc của anh; và ông này có người 

con gái tên là Sara”. Thiên Thần và Tôbia đi vào nhà Raguel, và 

được Raguel vui mừng đón tiếp. 

Sau khi trò truyện, Raguel bảo giết chiên dọn tiệc, rồi mời 

khách ngồi vào bàn ăn. Tôbia liền nói: “Hôm nay đây cháu không  
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ăn uống gì cả, nếu bác không chấp nhận lời cháu thỉnh nguyện: xin 

bác hứa gả con của bác là Sara cho cháu”. 

Vừa nghe câu đó, Raguel hoảng sợ, vì biết việc đã xảy ra cho 

bảy người chồng trước, khi họ tới gần con gái của ông. Ông lo sợ 

kẻo người này cũng đồng số phận như vậy chăng. Trong lúc ông 

lưỡng lự, không biết phải trả lời làm sao với kẻ xin cưới con mình, 

thiên thần liền nói: “Ông đừng sợ gả con gái ông cho người này, vì 

con gái ông xứng đáng làm vợ người này vốn hay kính sợ Thiên 

Chúa; do đó, không ai khác cưới được nàng”. Bấy giờ Raguel thưa: 

“Tôi không còn hồ nghi, vì Chúa đã chấp nhận lời tôi kêu cầu và 

nước mắt tôi chảy ra trước tôn nhan Người. Tôi cũng tin rằng vì thế 

mà Người khiến các người đến nhà tôi, để con gái tôi kết hôn với 

người trong thân tộc mình theo luật Môsê, và giờ đây tôi không 

ngần ngại gả con gái tôi cho cháu”. Ông liền nắm tay con gái ông, 

đặt vào lòng tay mặt của Tôbia và nói rằng: “Thiên Chúa Abraham, 

Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp ở cùng hai con, chính 

Người phối hợp hai con, xin Người ban tràn đầy ơn phúc lành của 

Người xuống cho hai con. Hai bên làm giấy hôn thú. Và sau đó họ 

ăn tiệc cưới cảm tạ Thiên Chúa. 

Bấy giờ Tôbia khuyên bảo nàng trinh nữ rằng: “Hỡi Sara, hãy 

chỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa hôm nay, mai 

và mốt; trong ba đêm đầu, chúng ta hãy kết hợp với Thiên Chúa. 

Qua đêm thứ ba rồi, chúng ta mới giao hợp với nhau: vì chúng ta là 

con cái các thánh, chúng ta không thể giao hợp với nhau như những 

người dân ngoại không biết gì đến Thiên Chúa”. Cả hai cùng chỗi 

dậy, cùng cầu nguyện không ngừng, để xin ơn được sống thanh 

sạch. Tôbia nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ chúng 

con, danh Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời! Hỡi trời đất, 

biển cả, sông ngòi và mọi tạo vật, hãy chúc tụng Chúa. Chúa đã lấy 

bùn đất mà dựng nên Ađam, và ban cho người một bà nội trợ là 

Evà. Và giờ đây, lạy Chúa, Chúa biết không phải vì dục tình mà con 

cưới em này làm vợ, song chỉ vì muốn có con cái nối dòng, để danh  
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Chúa được chúc tụng muôn đời”. Sara cũng nguyện rằng: “Lạy 

Chúa, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con, xin cho 

hai chúng con được an khang trường thọ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người: Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, 

bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn; con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết 

tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con! 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              2 Tm 2, 8-15 

“Lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích đâu,  

Nếu chúng ta cùng chết với Người, 

 thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-

thêu. 

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi 

Ðavít đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì 

Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như 

một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì 

thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được  
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hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu 

Kitô. 

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng 

ta cùng sống lại với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng 

ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì 

Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, 

Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình 

Người. 

Con hãy ghi nhớ những điều đó khi làm chứng trước mặt Chúa. 

Con chớ tranh luận: vì cái đó không ích lợi gì cả, chỉ làm hại người 

nghe mà thôi. Con hãy cố gắng đến trước mặt Chúa như một người 

đã chịu thử thách, như một công nhân không bị khiển trách, như 

người ngay thẳng rao giảng lời chân lý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 

Ð. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Ð. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân 

hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho 

những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những 

ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa (c. 4b). 
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Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm             Mc 12, 28b-34 

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất  

và ngươi hãy kính mến Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và 

hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa 

Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: 

Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu 

mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và 

hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến 

tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn 

hai giới răn đó”.  

Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ 

khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có 

Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, 

và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi 

lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu 

bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai 

dám hỏi Người thêm điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Tob 11, 5-17 

“Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi,  

đây tôi nhìn thấy con trai tôi” 

Bài trích sách Tobia. 

Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường 

bên sườn núi, nơi đó có thể nhìn xa được. 

Cũng tại chỗ đó, đang lúc bà ngóng chờ con bà trở về, thì bà 

thấy và nhận ra con bà từ đàng xa đi đến, bà chạy báo tin cho chồng 

rằng: “Kìa, con mình đang về tới kia”. 

Và Raphael nói với Tobia rằng: “Lúc bạn vào nhà rồi, lập tức 

bạn hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa bạn, và cảm tạ Người, rồi bạn 

đến gần mà hôn cha của bạn. Liền sau đó, bạn hãy lấy mật cá đem 

theo mình, xức lên mắt ông. Mắt của ông sẽ mở ra, cha của bạn sẽ 

thấy ánh sáng mặt trời, và hân hoan trước mặt bạn”. 

Bấy giờ con chó đi theo Tobia, chạy về trước, nó vui mừng vẫy 

đuôi như báo tin. Người cha mù lòa của Tobia chỗi dậy, loạng 

choạng đi ra cửa đón con mình. Ông đón lấy và hôn con ông và vợ 

nó. Cả hai oà lên khóc vì vui mừng. Sau khi thờ lạy và cảm tạ Thiên 

Chúa, họ cùng ngồi xuống. 

Bấy giờ Tobia lấy mật cá, xức lên mắt cha mình. Chờ đợi nửa 

giờ, thì một vẩy trắng tựa như màng trứng tách ra khỏi hai mắt. 

Tobia cầm vẩy trắng ấy kéo ra khỏi mắt cha mình, ông liền thấy 

được. Rồi ông, vợ ông và những người quen thuộc ca tụng Chúa. 

Còn Tobia thì cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, tôi 
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chúc tụng Chúa, vì Chúa sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi; đây chính 

tôi đang nhìn thấy Tobia con trai của tôi”.  

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 145, 2abc, 7,8-9abc-10 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (2a) 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa, tôi sẽ ngợi khen Chúa 

suốt cả cuộc đời, bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca ngợi Chúa. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (2a) 

2) Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Thiên Chúa mở mắt 

những kẻ đui mù. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (2a) 

3) Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, 

Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những 

khách kiều cư. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (2a) 

4) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi, quả phụ và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, 

Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (2a) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 Tm 3, 10-17 

“Kẻ sống đạo đức trong Ðức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho 

Timôthêu. 

Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự 

định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên nhẫn, bắt bớ, đau khổ, 

như đã xảy đến cho cha ở Antiokia, Icôni và Lystra. Biết bao cuộc 

bắt bớ cha đã phải chịu, và Chúa đã cứu cha thoát khỏi tất cả. Vả 

lại, mọi kẻ muốn sống đạo đức trong Ðức Giêsu Kitô đều chịu bắt  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

bớ. Còn những kẻ tội lỗi và gian trá, thì sẽ đi sâu vào tình trạng tệ 

hại hơn, vì họ lầm lạc và làm cho kẻ khác lầm lạc. Phần con, con 

hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết 

con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính 

Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin 

vào Ðức Giêsu Kitô.  

Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để 

giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ 

hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi 

việc lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

1) Nhiều người bắt bớ và nhiễu hại con, nhưng con chẳng sai 

trật lời nghiêm huấn của Chúa. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

2) Căn bản lời Chúa là sự thật, mọi chỉ dụ công minh của Chúa 

tồn tại muôn đời. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

3) Các vua chúa bách hại con vô lý, nhưng lòng con vẫn kính 

sợ lời Ngài. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

4) Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa, không có gì 

làm cớ cho họ sẩy chân. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

5) Lạy Chúa, con mong ơn Ngài phù trợ, để thực thi những chỉ 

thị của Ngài. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 
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6) Con tuân giữ huấn lệnh và những lời truyền của Chúa, vì bao 

đường lối của con hiện ở trước nhan Ngài. 

Ð. Ðại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật, và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 12, 35-37 

“Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: 

“Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính 

Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán 

cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha 

đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là 

Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân 

chúng thích thú nghe Người nói. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 9 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 24 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và 

thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Tob 12, 1-5.20 

“Tôi phải trở về cùng Ðấng đã sai tôi;  

còn các ngươi hãy chúc tụng Thiên Chúa”. 

Bài trích sách Tobia. 

Trong những ngày ấy, Tobia kêu con trai lại và hỏi rằng: 

“Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với con?” Rồi 

cả hai cha con gọi thiên thần đến và đưa người ra chỗ riêng và xin 

người vui lòng nhận một nửa những gì đã mang về. 

Bấy giờ người bảo nhỏ hai cha con rằng: “Các người hãy chúc 

tụng Chúa trời, và tuyên xưng Người trước mặt mọi sinh vật, vì 

người tỏ lòng từ bi đối với các người. Bởi chưng, giữ kín sự bí mật 

của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ 

công của Thiên Chúa là một vinh dự, cầu nguyện, ăn chay, bố thí, 

thì tốt hơn là cất giấu kho vàng, vì việc bố thí cứu khỏi chết, tẩy 

sạch tội lỗi, mang lại lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai 

phạm tội và làm điều gian ác, thì là thù địch của linh hồn mình. 

Vậy tôi tiết lộ cho các người biết sự thật, và không giữ kín câu 

chuyện bí mật với các người nữa: Khi ông than khóc cầu nguyện, 

chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa, và ban ngày giấu xác chết trong nhà, 

rồi ban đêm mang đi chôn, chính tôi đã dâng lời nguyện của ông lên 

cùng Chúa. Và vì ông đã được đẹp lòng Chúa, nên cần phải có thử 

thách để thanh luyện ông. 

Nay Chúa sai tôi đến để chữa ông và cứu Sara con dâu của ông 

khỏi ma quỷ. Vì tôi là thiên thần Raphael, một trong bảy thiên thần 

chầu chực trước mặt Chúa. Vậy đã đến lúc tôi phải trở về cùng  
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Ðấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa và cao rao 

mọi việc kỳ diệu của Người”. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tob 13, 2, 6, 7, 8 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. (1b) 

1) Chúa trừng phạt, rồi Chúa lại tha thứ; Chúa đẩy xuống âm 

phủ, rồi lại đem ra; và không một ai thoát khỏi tay Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. (1b) 

2) Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy 

tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua 

muôn đời trong những việc làm của các ngươi. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. (1b) 

3) Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy 

quyền trước dân phạm tội. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. (1b) 

4) Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công 

chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với 

các ngươi. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. (1b) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)                2 Tm 4, 1-8 

“Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm.  

Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao cho cha 

 triều thiên công chính”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa 

và Ðức Kitô, Ðấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc 

xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao 

giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay 

không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn  
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với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Bởi vì sẽ có một 

thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, 

nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy, tai 

họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về 

với những chuyện hoang đường. Phần con, hãy thận trọng trong hết 

mọi vấn đề, hãy can trường chịu đau khổ, hãy làm phận sự người 

rao giảng Phúc Âm, hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con, hãy 

sống tiết độ. 

Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã 

chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và 

đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. 

Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho 

cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn 

cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 70, 8-9. 14-15ab. 16-17. 22 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15). 

1) Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát 

vinh quang Ngài. Xin Chúa đừng bỏ con trong lúc tuổi già, khi con 

đã kiệt sức, xin chớ bỏ rơi con. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15). 

2) Phần con sẽ luôn luôn trông cậy, ngày ngày con sẽ thêm lời 

ngợi khen Chúa. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và 

suốt ngày con kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho 

cùng. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15). 

3) Con sẽ kể ra uy quyền Thiên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca ngợi 

đức công minh của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên 

thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15). 
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4) Phần con, với cây cầm thụ, con ca lòng trung thành Ngài; lạy 

Chúa, với cây huyền cầm, con sẽ hát mừng Chúa, lạy Ðấng thánh 

của Israel. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15). 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 12, 38-44 

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy 

rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ 

áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế 

nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh 

dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt 

hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng 

bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một 

bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi 

các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người 

đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả 

những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, 

đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Tv 16, 6 

Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời con, xin ghé 

tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó”. 
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CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1            Hs 6, 3b-6 

“Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. 

Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng chúng ta 

như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. 

Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì 

cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như 

sương sớm tan đi. Vì thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và 

Ta dùng lời từ miệng Ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi 

bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, Ta muốn tình yêu, chớ không 

muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn 

thiêu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 49, 1 và 8. 12-13. 14-15 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa 

Cứu độ (c. 23b). 

1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt 

trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về 

chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta 

luôn. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa 

Cứu độ (c. 23b). 
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2) Nếu Ta đói, Ta không cần phải nói với ngươi, vì Ta là chủ 

địa cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng Ta thèm ăn thịt 

bò, hay là Ta thèm uống tiết dê ư? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa 

Cứu độ (c. 23b). 

3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều 

khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong ngày 

khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng Ta. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa 

Cứu độ (c. 23b). 

Bài Ðọc 2                 Rm 4, 18-25 

“Ông vững tin mà làm sáng danh Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, mặc dầu Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin 

rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với 

ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”. Và lòng tin ông không nao 

núng, mặc dầu ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình - vì ông đã 

gần trăm tuổi -, và tuổi già tàn tạ của Sara. Ông đã không cứng lòng 

hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa, trái lại, ông vững tin mà làm sáng 

danh Thiên Chúa, ông biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền 

năng thi hành điều Người đã hứa. Bởi đấy, “việc đó đã được kể cho 

ông là sự công chính”. 

Vì khi chép rằng: “Ðã được kể cho ông”, thì không phải chỉ 

chép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào Ðấng 

đã cho Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại, Người 

đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công 

chính hoá. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 9, 9-13 

“Ta không đến để kêu gọi người công chính,  

nhưng kêu gọi người tội lỗi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn 

thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông 

ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa 

trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn 

cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái 

thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các 

ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe 

vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy 

thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có 

ý nghĩa gì: 'Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ'. Vì Ta 

không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội 

lỗi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
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CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Đọc 1             St 3, 9-15 

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi  

và miêu duệ người phụ nữ”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở 

đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa 

đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”. 

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần 

truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi 

không được ăn ư? Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm 

bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên 

Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” 

Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. 

Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, 

mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ 

bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ 

đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và 

miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì 

sẽ rình cắn gót chân Người”.  

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca              Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Đ.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ 

 (c. 7). 
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1)  Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa; lạy Chúa, xin nghe 

tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van 

nài của con. 

Đ.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ 

 (c. 7). 

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi 

được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ 

tôn thờ kính yêu. 

Đ.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ 

 (c. 7). 

3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời 

Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa con, hơn người lính gác mong 

hồng đông dậy. 

Đ.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ 

 (c. 7). 

4) Israel đang mong đợi Chúa: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và 

Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi 

mọi điều gian ác. 

Đ.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ 

 (c. 7). 

Bài Đọc 2           2 Cr 4, 13 - 5, 1 

“Chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin, 

như đã chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”; và chúng tôi tin, nên 

chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức 

Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Giêsu và 

sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Vì chưng mọi sự 

đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì  
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càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa. 

Bởi thế, chúng ta không thối chí; trái lại, mặc dầu con người 

bên ngoài của chúng ta bị tiêu huỷ đi, nhưng con người bên trong 

của chúng ta ngày càng được canh tân. Vì nỗi gian truân nhất thời 

và nhẹ nhàng của chúng ta hiện nay chuẩn bị cho chúng ta một khối 

lượng vô kể đầy vinh quang đời đời. Chúng ta ngắm nhìn không 

phải những điều trông thấy được, mà là những điều không trông 

thấy được; vì những điều trông thấy được thì tạm thời, còn những 

điều không trông thấy được thì vĩnh cửu. 

Vì chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian 

�là chiếc lều� này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư 

vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay 

người phàm làm ra.   

Đó là lời Chúa. 

Alleluia            x. 1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                  Mc 3, 20-35 

“Satan phải diệt vong”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng 

đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những 

thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Ngài 

mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị 

quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà 

ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn 

rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia 

rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự 

phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy 

lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng  
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vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người 

khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau 

mới cướp phá nhà y. 

Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm 

thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói 

phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ 

được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô 

uế ám”. 

Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào 

mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ 

trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm 

Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa 

mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta 

và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị 

em và là mẹ Ta”.   

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
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CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1               1 V 17, 17-24 

“Ðây, con trai bà sống lại rồi đây”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, con trai bà chủ nhà đau liệt, cơn bệnh 

nguy kịch đến nỗi chẳng còn hơi thở. Bà ấy liền nói với Êlia rằng: 

“Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông 

đến nhà tôi để khơi lại những tội của tôi và giết chết con tôi sao?” 

Êlia đáp lại: “Bà hãy giao con bà cho tôi”.  

Rồi ông bế lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, mang lên trên lầu nơi ông 

cư trú và đặt nó lên giường ông. Ðoạn ông kêu lên cùng Chúa rằng: 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, cớ sao Chúa giáng hoạ, giết con 

trai bà chủ nhà, nơi con cư ngụ đây?” Ông ấp mình ba lần trên đứa 

trẻ và kêu lên cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 

con xin Chúa cho linh hồn đứa trẻ này trở về trong nó”. Và Chúa 

nhậm lời Êlia, cho hồn nhập lại đứa trẻ, và nó sống lại.  

Êlia liền ẵm đứa trẻ xuống nhà dưới, trao lại cho mẹ nó và nói 

rằng: “Ðây, con trai bà sống lại rồi đây”. Bà ta thưa cùng Êlia rằng: 

“Bây giờ nhờ việc này, tôi biết rõ ông là người của Thiên Chúa, và 

lời của Chúa nơi miệng ông là lời chân thật”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 
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1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con 

thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp 

cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con; lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng 

Chúa tới muôn đời. 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Bài Ðọc 2           Gl 1, 11-19 

“Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người,  

để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng Tin Mừng do tôi 

rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận, cũng 

không học với loài người, nhưng là do Ðức Giêsu Kitô mạc khải. 

Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do-thái: 

tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội thánh của Thiên Chúa thái quá. Trong 

đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi 

với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha 

ông tôi. 

Nhưng khi Ðấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ và dùng ơn Người 

mà kêu gọi tôi, đã thương mạc khải Con Người trong tôi, để tôi rao 

giảng Ngài trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người  
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xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem, để gặp các vị làm 

tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về 

Ðamas. Ðoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và 

lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào 

khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 7, 11-17 

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và 

đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa 

thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất 

của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ 

nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng 

khóc nữa”.  

Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người 

khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền 

cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. 

Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen 

Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và 

Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền 

danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 
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Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         2 Cr 1, 1-7 

“Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi  

có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân”. 

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý Thiên Chúa, và anh 

Timôthêu kính gởi Hội thánh Thiên Chúa tại Côrintô và hết thảy các 

thánh ở khắp miền Acaia: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Ðấng an ủi 

chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi 

những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an 

ủi chúng tôi. Bởi vì cũng như các nỗi đau khổ của Ðức Giêsu Kitô 

chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Ðức Kitô, chúng tôi cũng 

được an ủi chứa chan thể ấy.  

Nếu chúng tôi chịu gian truân là để anh em được an ủi và được 

cứu rỗi; nếu chúng tôi được an ủi là để anh em được an ủi; nếu 

chúng tôi được uỷ lạo là cho anh em được uỷ lạo và được cứu rỗi; 

niềm an ủi đó sẽ làm cho anh em kiên nhẫn chịu các nỗi đau khổ mà 

chính chúng tôi cũng đang chịu, hầu cho niềm hy vọng của chúng 

tôi về anh em được vững mạnh, (vì) biết rằng nếu anh em thông  
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phần vào các nỗi đau khổ, thì anh em cũng sẽ thông phần vào niềm 

an ủi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

4) Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người 

sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 V 17, 1-6 

“Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, 

tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Ðấng hằng sống, Thiên Chúa dân 

Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! Trong những năm sắp tới, sẽ 

không có sương mà cũng không có mưa, nếu tôi không ra lệnh”. Và 

Chúa đã phán cùng Êlia như sau: “Ngươi hãy bỏ nơi này, đi về 

hướng đông và ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Nơi 

đây ngươi sẽ uống nước suối, và Ta đã truyền cho chim quạ nuôi 

ngươi”. Vậy ông trẩy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu 

tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Sáng sớm quạ đem cho ông 

bánh và thịt; ban chiều quạ cũng lại đem cho ông bánh và thịt, và 

ông uống nước suối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo thành 

đất với trời (c. 2). 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ 

đâu ban tới? Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo 

thành đất với trời. 

Ð.  Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo thành 

đất với trời (c. 2). 

2) Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té, Ðấng bảo vệ ngươi, 

Người chẳng có ngủ say. Kìa Ðấng bảo vệ Israel, Người không 

thiếp giấc, không ngủ say. 

Ð.  Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo thành 

đất với trời (c. 2). 
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3) Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Ðấng che chở ngươi ở 

bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng 

cũng chẳng hại ngươi về ban đêm. 

Ð.  Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo thành 

đất với trời (c. 2). 

4) Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến, Người sẽ bảo 

vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi, khi tới, ngay tự bây 

giờ và cho đến muôn đời. 

Ð.  Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Ðấng đã tạo thành 

đất với trời (c. 2). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 5, 1-12 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và 

lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người 

mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, 

vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ 

được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ 

sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ 

sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ 

được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ 

được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì 

họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại 

vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”. 

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và 

bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con 

hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở  
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trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như 

vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             2 Cr 1, 18-22 

“Ðức Giêsu không phải vừa “Có” lại vừa “Không”,  

nhưng nơi Người chỉ “Có” mà thôi”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng 

giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là 

vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu 

Kitô, Ðấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, 

Người không phải vừa “Có” lại vừa “Không”; trái lại, nơi Người chỉ 

là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã 

thành “Có” ở nơi Người.  

Vì thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời “Amen” tôn vinh 

Thiên Chúa. Vậy Ðấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng 

vững trong Ðức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa, Ngài đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban vào lòng 

chúng ta bảo chứng của Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

1) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn 

con vẫn tuân theo. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

2) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa 

kinh nghiệm. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

3) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn 

những chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

4) Xin Chúa nhìn lại thân con và thương xót, như Chúa quen xử 

với những người yêu mến danh Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

5) Xin hướng dẫn con bước theo lời răn của Chúa, và chớ để 

điều gian ác thống trị trong mình con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

6) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo 

con những thánh chỉ của Ngài. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu 

của Chúa (c. 135a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               1 V 17, 7-16 

“Vò bột không cạn và bình dầu không giảm  

như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì 

trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán cùng Êlia rằng: 

“Hãy chỗi dậy, đi Sarephta thuộc miền Siđon và ở lại đó: Ta đã 

truyền cho một quả phụ nuôi dưỡng ngươi”. Ông liền lên đường đi 

Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang 

lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít 

nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại 

mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Bà thưa: “Có 

Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, 

tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây 

tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”. 

Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. 

Nhưng, với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, 

đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là 

Thiên Chúa Israel truyền rằng: “Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ 

không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất”. Bà 

đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ 

ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã 

dùng Êlia mà phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 4, 2-3. 4-5. 7-8 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con (c. 7b). 
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1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của 

con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương 

và nghe tiếng con cầu. Người quyền thế, các ông cứng lòng tới bao 

giờ nữa? Tại sao say đắm bả phù hoa và kiếm chuyện sai ngoa?  

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con (c. 7b). 

2) Nên biết rằng Chúa biệt đãi thánh nhân Ngài, Chúa sẽ nghe 

tôi khi tôi cầu khẩn Chúa. Hãy run lên và thôi phạm tội, hãy hồi tâm 

nghĩ lại trên giường nằm, và hãy lặng thinh. 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con (c. 7b). 

3) Nhiều người nói: “Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?” Lạy 

Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Chúa 

đã gieo vào lòng con niềm vui, vui hơn tụi kia khi chúng tràn đầy 

lúa rượu. 

Ð.  Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng 

con (c. 7b). 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 13-16 

“Các con là sự sáng thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là 

muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? 

Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài 

cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành 

phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng 

không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, 

hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng  
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phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc 

lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               2 Cr 3, 4-11 

“Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, 

không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên 

Chúa nhờ Ðức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì 

như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa: chính 

Người là Ðấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân 

Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần trí, vì văn tự chỉ giết 

chết, còn Thần trí mới tác sinh. 

Nếu việc phục vụ sự chết, được khắc thành chữ trên bia đá, 

rạng ngời vinh quang, khiến con cái Israel không thể nhìn thẳng vào 

mặt Môsê vì vinh quang trên mặt ông, dầu đó chỉ là vinh quang nhất 

thời, thì việc phục vụ Thần trí lại chẳng được vinh quang hơn sao?  
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Thật vậy, nếu việc phục vụ án phạt đem lại vinh quang, thì việc 

phục vụ công chính lại càng đem vinh quang rực rỡ hơn; và về 

phương diện này, điều xưa kia là vinh quang, không còn vinh quang 

nữa so với sự vinh quang cao cả này. Bởi lẽ điều nhất thời mà còn 

được vinh quang, thì điều vĩnh cửu lại càng được vinh quang nhiều 

biết mấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 98, 5. 6. 7. 8. 9 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

1) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hãy sấp mình 

dưới bệ kê chân Ngài, đây là bệ ngọc chí thánh. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

2) Trong hàng tư tế của Ngài có Môsê và Aaron, và có Samuel 

trong số người cầu đảo danh Ngài: các ông kêu cầu Chúa và chính 

Ngài nhậm lời các ông. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

3) Trong cột mây, bấy giờ Ngài phán bảo, các ông đã nghe 

những huấn lệnh của Ngài, và chỉ thị Ngài đã truyền cho các ông 

giữ. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

4) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài đã nhậm lời các 

ông; lạy Chúa, với các ông Ngài xử khoan hồng, tuy nhiên, Ngài đã 

oán phạt điều các ông lầm lỗi. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

5) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta; hãy sấp mình trên 

núi thánh của Ngài: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 V 18, 20-39 

“Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa  

và chính Chúa đã hoán cải lòng họ”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm 

họp các tiên tri trên núi Carmel. 

Bấy giờ Êlia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: “Các ngươi đi 

nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa, các ngươi hãy 

theo Người; nếu Baal là thiên chúa, thì hãy theo nó đi!” Dân chúng 

không thưa lại được lời nào. Êlia nói tiếp: “Chỉ còn tôi là tiên tri 

duy nhất của Chúa, mà tiên tri của Baal thì có đến bốn trăm năm 

mươi người. Hãy cho chúng tôi hai con bò đực; họ hãy chọn lấy một 

con cho họ, xẻ ra từng miếng đặt trên củi, nhưng đừng đốt lửa. Phần 

tôi, tôi làm thịt con bò kia, xếp trên củi và cũng không châm lửa. 

Ðoạn các ông hãy kêu cầu danh các thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ 

kêu cầu danh Chúa của tôi. Ðấng nào đáp lời cho lửa xuống đốt, thì 

Ðấng ấy là Thiên Chúa”. Toàn dân đồng thanh đáp: “Ðề nghị hay 

đấy!” 

Vậy Êlia nói với các tiên tri của Baal rằng: “Các ông hãy chọn 

lấy một con bò và làm thịt trước đi, vì các ông đông hơn, rồi hãy 

kêu cầu danh thần của các ông, nhưng đừng châm lửa”. Họ liền bắt 

con bò người ta trao cho mà làm thịt. Họ kêu cầu danh Baal từ sáng 

đến trưa và nguyện rằng: “Lạy thần Baal, xin nghe lời chúng tôi!” 

Nhưng chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng ai trả lời. Họ nhảy múa 

chung quanh bàn thờ họ đã dựng lên. Khi trời đã trưa, Êlia chế diễu 

họ rằng: “Hãy gào thét to hơn, vì Baal là một vị thần. Có khi Người 

đang là tính công chuyện hoặc đang bận việc, hoặc đi vắng, hay 

đang ngủ chăng, và sẽ thức dậy”. Họ càng kêu lớn tiếng, lấy gươm 

giáo rạch mình theo tập tục họ, cho đến khi mình đầy máu me. Khi 

đã quá trưa, họ còn đọc thần chú đến giờ dâng lễ vật thường lệ, 

nhưng không có tiếng đáp, cũng chẳng có ai trả lời tỏ dấu lưu tâm  
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đến. 

Bấy giờ Êlia nói với toàn dân rằng: “Hãy lại gần tôi”. Toàn dân 

liền đến gần bên ông. Ông dựng lại bàn thờ Chúa trước kia đã bị 

phá huỷ. Ông lấy mười hai hòn đá đúng theo số mười hai chi tộc 

con cái Giacóp, là kẻ đã được nghe lời Chúa phán như sau: “Ngươi 

sẽ gọi là Israel”. Ông dùng các hòn đá ấy làm bàn thờ kính danh 

Chúa. Rồi ông đào một cái mương, rộng chừng hai đấu hạt giống, 

chung quanh bàn thờ; ông xếp củi, xẻ con bò ra từng miếng và đặt 

trên củi. Ðoạn ông nói: “Hãy múc đầy bốn hũ nước và đổ trên của lễ 

toàn thiêu và củi”. Và họ làm như thế. Ông còn dạy: “Hãy làm như 

vậy một lần thứ hai”. Khi người ta đã làm như ông dạy, ông lại ra 

lệnh: “Hãy làm như thế một lần thứ ba”. Và họ làm lần nữa. Nước 

chảy chung quanh bàn thờ, mương đầy nước. 

Khi đã đến giờ dâng của lễ toàn thiêu, tiên tri Êlia tiến ra cầu 

nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và 

Israel, xin tỏ ra Chúa là Thiên Chúa của Israel và con là tôi tớ của 

Chúa, và chính vì tuân lệnh Chúa truyền mà con đã làm các việc 

này. Lạy Chúa, xin nhậm lời con, xin đoái nghe lời con, hầu cho dân 

này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa hoán cải lòng 

họ”. Bấy giờ lửa Chúa giáng xuống thiêu đốt của lễ toàn thiêu, củi, 

đá và cả bụi đất, đồng thời cũng hút hết nước trong mương. Trông 

thấy thế, toàn dân kinh hãi sấp mặt xuống đất mà nói rằng: “Chúa là 

Thiên Chúa! Chúa là Thiên Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a. 4. 5 và 8. 11 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa, con 

thưa cùng Chúa: Ngài là chúa tể con. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 
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2) Thiên hạ tăng thêm nhiều nỗi đau thương của họ, họ là 

những kẻ chạy theo các thần tượng ngoại lai. Con sẽ không dâng lễ 

quán bằng máu của chúng, cũng không đọc tên chúng trên môi.  

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

3) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người 

nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt 

con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

4) Chúa sẽ chỉ cho con đường lối trường sinh, sự no đầy hoan 

hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn 

đời! 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa 

 (c. 1). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 17-19 

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng 

tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến 

để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù 

trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không 

bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.  

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và 

dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước 

Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là 

người cao cả trong Nước Trời”. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             2 Cr 3, 15-4, 1.3-6 

“Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta,  

hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, cho đến nay, mỗi lần đọc sách Môsê, vẫn 

còn có cái màn che lòng con cái Israel. Nhưng khi người ta đã trở 

lại cùng Chúa, màn ấy mới được cất đi. Chúa là Thần linh, và ở đâu 

có Thần linh Chúa, thì ở đấy có tự do. Phần chúng ta hết thảy, 

không màn che mặt, chúng ta phản ảnh vinh quang của Chúa, được 

biến hoá giống hình ảnh Chúa, từ vinh quang này đến vinh quang 

khác, xứng với tác động của Thần Linh Chúa. 

Bởi thế, đảm nhiệm việc phục vụ do lòng thương xót chúng tôi 

đã được hưởng, chúng tôi không ngã lòng. Nếu Phúc Âm chúng tôi 

còn ẩn khuất, thì cũng chỉ ẩn khuất cho những ai hư mất, cho những 

ai không tin, vì thần thế gian này đã làm cho tâm trí họ trở thành mù 

quáng, khiến họ không còn thấy sáng chói Phúc Âm của vinh quang 

Ðức Kitô, Người là hình ảnh của Thiên Chúa.  
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Thật vậy, chúng tôi không rao giảng bản thân chúng tôi, nhưng 

rao giảng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi: chúng tôi chỉ là tôi tớ 

anh em vì Ðức Giêsu, bởi Thiên Chúa, Ðấng đã phán: “Sự sáng hãy 

từ bóng tối toả ra”, chính Người chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu 

làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người trên tôn nhan của 

Ðức Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Ð. Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (c. 10b). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi. 

Ð. Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (c. 10b). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð. Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (c. 10b). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Ð. Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (c. 10b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 V 18, 41-46 

“Êlia cầu nguyện và trời đổ mưa” (Gc 5, 18). 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: “Xin bệ hạ lên 

ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to”. Acáp liền lên ăn uống. Phần 

Êlia, ông trèo lên đỉnh núi Carmel, cúi mình xuống đất, gục mặt vào 

hai đầu gối. Ðoạn ông nói với người đầy tớ rằng: “Hãy lên đây nhìn 

về phía biển”. Người đầy tớ leo lên, đưa mắt nhìn, rồi thưa ông:  
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“Không có gì hết.” Êlia lại nói với y: “Cứ xem lại bảy lần”. Ðến 

lần thứ bảy (nó báo:) “Kìa, có đám mây nhỏ bằng vết chân người, từ 

biển kéo lên”. Êlia liền bảo: “Hãy lên tâu với Acáp chuẩn bị xe 

xuống gấp kẻo mắc mưa”. Ðang lúc vua còn loay hoay thì bỗng trời 

tối om, mây bao phủ, gió thổi lên, trời đổ mưa như trút. Acáp lên xe 

đi Giêrahel. Tay Chúa phù hộ Êlia: Ông thắt lưng chạy trước Acáp 

cho đến khi tới Giêrahel. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 64, 10abcd. 10e-11.12-13 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion (c. 2a). 

1) Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài làm cho đất 

trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề 

nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion (c. 2a). 

2) Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới 

giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng 

đất, Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa, Ngài chúc phúc cho 

mầm cây trong đất. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion (c. 2a). 

3) Chúa đã ban cho năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Người 

khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, 

và các đồi núi bận xiêm y hoan hỉ. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion (c. 2a). 

Alleluia             Ga 14, 29 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở 

trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Mt 5, 20-26 

“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, 

 thì sẽ bị toà án luận phạt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con 

không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng 

được vào Nước Trời đâu. 

“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. 

Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo 

các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận 

phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa 

anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.  

Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh 

em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn 

thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng 

của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với 

nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao 

con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con 

biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu 

cuối cùng!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               2 Cr 4, 7-15 

“Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, 

 cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt 

chúng tôi bên Người làm một với anh em”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những 

bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, 

chứ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, 

nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt 

vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng 

không bị tiêu diệt.  

Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức 

Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng 

ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng tôi 

luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ 

hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi.  

Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động 

nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin, như đã 

chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”, và chúng tôi tin, nên chúng 

tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu 

sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu, và 

sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh 

em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng 

vinh quang Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 115, 10-11. 15-16. 17-18 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm 

phần khổ cực!” Trong lúc kinh hoàng tôi đã thốt ra: “Hết mọi người 

đều giả dối”. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh 

nhân Ngài. Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, tôi tớ Ngài, con trai của 

nữ tì Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu 

danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn 

thể dân Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sinh lễ (c. 17a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)       1 V 19, 9a. 11-16 

“Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên 

Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông 

rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi 

qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt 

Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất 

động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì 

có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió 

hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra  
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đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: “Hỡi Êlia, ngươi làm 

gì ở đây?” Ông thưa: “Lòng nhiệt thành với Chúa các đạo binh nung 

nấu con, vì con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá 

huỷ các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri của Chúa, chỉ còn con 

sống sót và họ đang tìm hại mạng sống con”. Nhưng Chúa phán 

cùng ông: “Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Ðamas. Tới 

nơi, ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong 

Giêhu con ông Namsi làm vua Israel, và xức dầu cho Êlisê, con 

Saphat người xứ Abel-Mêhula, làm tiên tri thế ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14 

Ð. Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b). 

1) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và 

nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.  

Ð. Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b). 

2) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa 

con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Người trong thịnh nộ. Chúa là Ðấng 

phù trợ con, xin đừng hất hủi con. 

Ð. Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b). 

3) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð. Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b). 

Alleluia           Ga 1, 14 và 22b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. 

Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Mt 5, 27-32 

“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội,  

thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã 

nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo 

các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với 

người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, 

thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con 

hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con 

vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi 

cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 

“Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly 

dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì 

lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị 

bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 10 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 26, 1-2 

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ con, con sợ chi ai? Chúa là 

Đấng phù trợ con, con sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả 

thịt con, bọn thù ghét con sẽ xiêu té và ngã gục.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           2 Cor 5, 14-21 

“Ðấng không hề biết tội lỗi,  

Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta”. 

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, lòng mến Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ 

rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã 

chết; và Ðức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống 

không còn sống cho mình. 

Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục 

nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Ðức Kitô theo phương 

diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy 

nữa. 

Ai ở trong Ðức Kitô là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến 

đi: này mọi sự đã được đổi mới. Và mọi sự đều do Thiên Chúa là 

Ðấng giải hòa chúng ta với Người nhờ Ðức Kitô, và đã trao chức vụ 

giải hòa cho chúng tôi. Chính Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải 

hòa thế gian với Người, không còn qui trách tội lỗi cho họ nữa và đã 

đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. 

Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Ðức Kitô, như là Thiên Chúa 

dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi 

van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Ðấng không hề biết tội 

lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Ðức Kitô, 

chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa. 

Ðó là Lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 

Ð. Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a) 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc 

tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ 

khá bao giờ quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a) 

2) Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật 

nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội 

lên đầu ngươi mão từ bi, và ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a) 

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế 

căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 

không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð. Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a) 

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, Lòng nhân 

hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ 

đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. 

Ð. Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái. (8a) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 V 19, 19-21 

“Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con 

ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn 

đôi bò thứ mười hai. Êlia tiến đến gần ông và ném áo choàng mình 

trên ông. Êlisê bỏ đôi bò đó, chạy lại Êlia và thưa rằng: “Xin cho tôi 

về hôn cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo Ngài”. Êlia nói với ông: “Cứ về 

rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, bắt đôi bò làm 

thịt, lấy cày làm củi, nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn. Ðoạn 

Êlisê chỗi dậy đi theo làm đồ đệ Êlia. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con 

thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy 

điều hư nát. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 33-37 

“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại 

còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời 

ngươi đã thề với Chúa”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi 

cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà 

thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là 

thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể 

làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con  
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phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ 

mà ra”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Chúa là sơn động chỗ con nương mình, là Đấng cứu độ, và là 

sức hộ phù con. 

Hoặc đọc             1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 
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CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1          Xh 19, 2-6a 

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế,  

một dân tộc hiến thánh”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và 

đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê 

thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi 

hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: 

Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã 

mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với 

Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các 

ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất 

là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một 

dân tộc hiến thánh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 99, 2. 3. 5 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên 

nhan với lòng hân hoan khoái trá. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 
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3) Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, 

và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

Bài Ðọc 2           Rm 5, 6-11 

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa  

nhờ cái chết của Con Ngài,  

ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng 

ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có 

những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình 

yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là 

tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.  

Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu 

của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. 

Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được 

giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi 

khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của 

chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển 

trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người 

mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Mt 9, 36 -10, 8 

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót 

thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có 

người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà 

thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. 

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền 

năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi 

bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là 

Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của 

Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và 

Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon 

người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai 

mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: 

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các 

người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên 

lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến 

gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người 

phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì 

hãy cho nhưng không”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

 Bài Đọc 1                Ed 17, 22-24 

“Ta cho cây thấp mọc lên”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao 

nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ 

đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi 

Israel, nó sẽ đâm chồi, kết quả, và trở thành cây hương nam vĩ đại; 

các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn 

nó. Tất cả những cây rừng đều biết Ta là Thiên Chúa, Ta đã hạ cây 

cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô 

héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, Ta đã phán 

và đã hành động”.   

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca              Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 

Đ. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 

1)  Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, 

ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, 

và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. 

Đ. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 

2)  Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình 

lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà 

Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. 

Đ. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 
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3)  Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ 

sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, 

Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! 

Đ. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 

Bài Đọc 2                 2 Cr 5, 6-10 

“Dù ra đi hay ở lại trong thân xác,  

chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng bao lâu 

sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ 

đức tin, chứ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước. Chúng ta 

cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Và vì 

thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp 

lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước 

toà án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống 

mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ.    

Đó là lời Chúa. 

Alleluia                Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                  Mc 4, 26-34 

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ,  

hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên 

Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay 

thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào 

người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: 

trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, 

người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. 

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên 

Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó 

giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả 

các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau 

lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp 

bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời 

Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ 

bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích 

tất cả cho các ông.   

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1         2 Sm 12, 7-10.13 

“Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Ðavít rằng: “Ngài 

chính là người đó”. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: “Ta đã 

xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay 

Saolê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của 

chủ ngươi vào lòng ngươi. Và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. 

Nếu bấy nhiêu đó còn ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao 

ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? 

Ngươi đã dùng gươm giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ 

mình, ngươi còn dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, 

lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì 

ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ 

mình”. Ðavít liền nói với Nathan rằng: “Trẫm đã phạm tội cùng 

Chúa”. Nathan thưa lại Ðavít rằng: “Chúa cũng đã tha tội cho vua 

rồi, và vua sẽ không phải chết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 31, 1-2.5.7.11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 
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2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, 

tôi đã không che giấu. Tôi nói: Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác 

của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

3) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ, 

Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

4) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và 

mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng! 

Ð. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c). 

Bài Ðọc 2             Gl 2, 16. 19-21 

“Không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính 

hoá không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ 

lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Ðức Giêsu 

Kitô để được công chính hoá do lòng tin vào Ðức Kitô, chớ không 

phải do các việc làm của lề luật dạy.  

Do đó, không một ai được công chính hoá do các việc làm của 

lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề 

luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập 

giá làm một với Ðức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà 

là chính Ðức Kitô sống trong tôi.  

Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào 

Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi 

không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào bởi 

lề luật, thì quả thực Ðức Kitô đã chết cách luống công. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. - 

Alleluia. 

Phúc Âm       Lc 7, 36-50 {hoặc Lc 7, 36 - 8, 3} 

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng 

bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt 

có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng 

bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc 

đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, 

nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức 

thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm 

rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động 

đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi”. 

Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều 

muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. 

- “Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm 

đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ 

tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ 

nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. 

Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía 

người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? 

Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này 

đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã 

không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân 

Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc 

thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã 

được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến 

ít”. 
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Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những 

người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha 

tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu 

con, con hãy về bình an”. 

{Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và 

loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, 

cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: 

Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ 

của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã 

lấy của cải mình mà giúp Người.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               2 Cr 6, 1-10 

“Chúng tôi chứng tỏ mình  

là những người phục vụ Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với 

Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên  
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Chúa một cách vô ích.  

Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời 

ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội 

thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Chúng tôi không hề làm cớ 

cho ai phải vấp phạm, để công việc phục vụ của chúng tôi khỏi bị 

đàm tiếu. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những 

người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân 

thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, 

nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng 

sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng 

lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công 

chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng 

xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân 

thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang 

giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà 

nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn 

an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều 

người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm 

chủ tất cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành, để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 
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3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               1 V 21, 1-16 

“Noboth đã bị ném đá chết”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh 

đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy 

nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù 

lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương”. Nhưng 

Naboth thưa lại rằng: “Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho đức vua 

phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm 

hờn vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: “Tôi sẽ không 

nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Vua nằm lăn 

xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì. 

Giêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: “Tại sao đức vua 

buồn phiền, và không ăn uống gì?” Vua đáp: “Tôi đã nói với 

Naboth người Giêrahel rằng: “Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc 

nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn”. Nó lại nói: 

“Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức vua”. Giêzabel vợ vua 

liền nói với vua rằng: “Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà 

vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và cứ 

yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người 

Giêrahel”. 

Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi 

cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung 

bức thư như thế này: “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt 

Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác 

thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: “Nó 

đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Các ngươi hãy điệu nó đi  
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mà ném đá cho nó chết”. Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, 

các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel 

đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố 

một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong 

dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện 

với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân 

chúng rằng: “Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Nghe 

thế, họ liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai 

người đi nói với Giêzabel rằng: “Naboth đã bị ném đá chết rồi”. 

Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với 

Acáp rằng: “Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của 

Naboth người Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng 

lại vườn nho mà lấy tiền: Naboth không còn sống nữa, nhưng đã 

chết rồi”. Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp chỗi dậy và xuống 

chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 5, 2-3.5-6.7 

Ð. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b). 

1) Xin lắng tai nghe lời con, thân lạy Chúa, xin lưu tâm đến 

tiếng con than thở. Xin để ý nghe tiếng con cầu khẩn, ôi Ðại Vương 

và Thiên Chúa của con! 

Ð. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b). 

2) Ngài không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không 

được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên 

nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. 

Ð. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b). 

3) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian xảo 

thì Chúa ghê tởm không nhìn. 

Ð. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b). 
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Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 38-42 

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã 

nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các 

con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên 

phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện 

con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. 

Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì 

con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         2 Cr 8, 1-9 

“Vì anh em, Ðức Kitô đã nên thân phận nghèo khó”. 
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Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên 

Chúa đã ban cho giáo đoàn xứ Macêđônia. Trong nhiều nỗi gian 

truân thử thách, họ được tràn đầy vui mừng, và cảnh cùng cực thẳm 

sâu của họ lại trở nên kho tàng phúc hậu. Tôi làm chứng rằng: họ đã 

tự động nài ép tôi cho họ được ân huệ tham dự vào việc phục vụ các 

thánh, tuỳ sức họ và quá sức họ nữa. Không phải như chúng tôi hy 

vọng mà thôi, họ còn đã hiến mình, trước tiên là cho Chúa, sau là 

cho chúng tôi, chiếu theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng tôi 

cũng đã xin Titô hoàn thành việc nghĩa đó cả nơi anh em nữa, như 

Titô đã khởi sự trước kia. Nhưng cũng như anh em vượt trổi về mọi 

mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức 

nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng 

phải vượt trổi trong việc phúc đức này. 

Tôi nói thế, không phải có ý truyền lệnh đâu, nhưng để nhờ 

lòng sốt mến của kẻ khác, thử lòng chân thành bác ái của anh em. 

Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc 

nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 145, 2. 5-6. 7. 8-9a 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa, tôi sẽ ngợi khen Chúa 

trong cả cuộc đời, bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca ngợi Chúa. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

2) Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người 

đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Ngài là Ðấng đã tạo 

thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng, Ngài 

là Ðấng giữ lòng trung tín muôn đời. 
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Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

3) Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những 

người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

4) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù. Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quí các bậc 

hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 V 21, 17-29 

“Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

(Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người 

miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua 

Israel, ở thành Samaria: này Acáp đang xuống vườn nho của Naboth 

để chiếm lấy. Ngươi sẽ nói với ông ấy rằng: “Ðây lời Chúa phán: 

Ngươi đã giết, lại còn chiếm đoạt”. Sau đó ngươi nói tiếp: “Ðây là 

lời Chúa phán: Những con chó đã liếm máu Naboth tại đâu, thì cũng 

sẽ liếm máu ngươi tại đó”. Acáp liền nói với Êlia: “Ông coi tôi là 

thù địch của ông sao?” Êlia đáp: “Ðúng thế, vì vua đã liều mình làm 

điều gian ác trước mặt Chúa. Này Ta sẽ giáng hoạ trên ngươi, sẽ 

làm cho ngươi tuyệt tự; Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà Acáp, bất 

kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như 

dòng dõi Giêroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Baasa 

con của Ahia, vì ngươi đã hành động để chọc giận Ta, và làm cho 

Israel phạm tội”.  

Còn về Giêzabel, Chúa phán rằng: “Chó sẽ ăn thịt Giêzabel ở 

cánh đồng Giêzrơel. Acáp chết trong thành, sẽ bị chó ăn thịt; nếu 

chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời rỉa ăn”. Chẳng có ai giống như 

Acáp, đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa, bởi vì 

Giêzabel, vợ vua đã xúi giục. Vua đã trở nên quái gở, đến nỗi chạy  
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theo các tà thần mà người Amorrhe đã làm ra, họ là những người 

Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. 

Khi Acáp nghe những lời này, mặc áo nhặm, ăn chay, vấn bao 

bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường. Có lời Chúa phán với Êlia người 

Thesbê rằng: “Ngươi có thấy Acáp hạ mình trước mặt Ta không? Vì 

Acáp đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng hoạ xuống trong 

đời ông ta, nhưng trong đời con ông ta, Ta sẽ giáng hoạ trên nhà ông 

ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 50, 3-4. 5-6a. 11 và 16 

Ð. Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội. 

Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu 

Chúa (x. c. 3a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy 

con sạch lâng tội ác. 

Ð. Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội. 

Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu 

Chúa (x. c. 3a). 

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

Ð. Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội. 

Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu 

Chúa (x. c. 3a). 

3) Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều 

gian ác của con. Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là 

Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. 

Ð. Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội. 
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Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu 

Chúa (x. c. 3a). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 43-48 

“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe 

dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, 

Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ 

ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa 

các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên 

trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho 

mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con 

yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc 

gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi 

anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người 

ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như 

Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               2 Cr 9, 6-11 

“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt 

nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách 

buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui 

lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: 

để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để 

làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng tay bố 

thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn 

đời”. Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi 

mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm 

phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được 

giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc 

đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 111, 1-2. 3-4. 9 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu ngươi sẽ hùng cường trong Ðất Nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người 

còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ 

lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng 

đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong 

vinh quang. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             2 V 2, 1. 6-14 

“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia 

và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia 

nói với Êlisê rằng: “Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông 

Giođan”. Êlisê đáp: “Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống 

của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ không rời thầy”. Thế rồi cả hai 

cùng đi xuống Bêthel. Có năm mươi người đồ đệ của tiên tri cũng đi 

theo hai vị, và đứng xa xa, còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giođan. 

Êlia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, 

và hai vị cứ lối ráo mà qua sông. 

Khi đã qua rồi, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con muốn gì thì cứ 

xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con”. Êlisê 

đáp: “Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy”. Êlia nói: “Con xin 

điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất 

đi khỏi con, thì con sẽ được như ý; nhưng nếu con không xem thấy, 

thì không được”. Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có 

một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong 

cơn gió lốc, Êlia lên trời. Êlisê thấy vậy kêu lên: “Cha ơi, cha ơi,  
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cha là xe và là người đánh xe Israel”. Và Êlisê không thấy thầy 

mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo 

choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, 

lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại 

không rẽ ra. Người kêu lên: “Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?” 

Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 30, 20. 21. 24 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

1) Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu 

Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban 

cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta.  

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

2) Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người 

ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi 

miệng lưỡi người đời tranh luận.  

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

3) Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn 

giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho 

những ai xử sự kiêu căng. 

Ð.  Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là 

người cậy trông ở Chúa (c. 25). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mt 6, 1-6. 16-18 

“Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ 

trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là 

Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, 

như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca 

tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn 

con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để 

việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, 

sẽ trả công cho con. 

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ 

giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, 

để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng 

công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại 

mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu 

suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. 

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: 

họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả 

thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn 

chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết 

con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và 

Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc (Năm I)             2 Cr 11, 1-11 

“Tôi đã rao giảng không công cho anh em  

Tin Mừng của Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự 

ngu dại của tôi, chắc là anh em đành chịu đựng: vì tôi yêu mến anh 

em như Chúa có lòng yêu mến. Tôi đã đính hôn anh em cho một 

người, như dâng một trinh nữ trong trắng cho Ðức Kitô. Nhưng tôi 

lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu chước mà cám dỗ bà Evà thế 

nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với 

Ðức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một Ðấng Kitô nào 

khác mà chúng tôi không hề rao giảng, hay anh em nhận lãnh một 

Thánh Thần nào khác hoặc một Phúc Âm nào khác không phải như 

anh em đã nghe, thì chắc là anh em chịu theo ngay. Nhưng tôi nghĩ 

rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các vị tông đồ cả kia đâu. 

Bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì 

không phải thế đâu, vì trong mọi mặt, chúng tôi đã tỏ cho anh em 

thấy rõ rồi. 

Hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được 

nhắc lên? Hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng 

của Thiên Chúa. Tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác, khi lãnh trợ cấp 

nơi họ, để phục vụ anh em. Khi tôi ở giữa anh em, mà phải lâm cảnh 

túng thiếu, tôi đã không làm phiền lòng ai: vì tôi có thiếu thốn điều 

gì, thì các anh em ở Macêđônia đến giúp đỡ cho. Trong mọi sự, tôi 

đã giữ mình không làm phiền lòng ai, sau này, tôi vẫn giữ mình như  
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thế. Ðã có sự thật của Ðức Kitô trong tôi, nên tôi không để ai giựt 

khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền Akaia. Vì sao 

thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Ðã có Thiên 

Chúa biết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 110, 1-2. 3-4. 7-8 

Ð.  Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công 

chính (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi! 

Ð.  Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công 

chính (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công 

minh của Ngài muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng 

đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi. 

Ð.  Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công 

chính (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi 

giới răn của Người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra 

cho tới muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan 

chánh. 

Ð.  Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công 

chính (c. 7a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)        Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) 

“Êlia được che khuất trong gió cuốn,  

và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng 

như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và 

số người ghét ông đã hao đi, vì chúng chẳng giữ được giới răn 

Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa trời 

xuống. Êlia được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có 

thể tự hào được vinh quang như người? Bởi lời Chúa là Thiên Chúa, 

người cứu kẻ chết ra khỏi âm phủ, khỏi quyền sự chết. Người triệt 

hạ các vua xuống cảnh điêu tàn, bẻ gãy dễ dàng quyền thế của họ, 

xô kẻ sang trọng rớt khỏi giường nằm. Trên núi Sinai, người đã 

nghe lời xét xử, và trên núi Horeb, người đã nghe án quyết phục thù. 

Người xức dầu các vua để báo oán và đặt các tiên tri để nối nghiệp 

mình. Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe ngựa kéo đi. 

Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn 

thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi 

họ Giacóp.  

Phúc cho những ai đã thấy người, và được hân hạnh thiết nghĩa 

với người: Vì chúng tôi chỉ được sống trong cuộc sống này, sau giờ 

chết, danh tiếng của chúng tôi sẽ được như thế. Êlia được che khuất 

trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người. Trong đời 

người, người không sợ vương tướng, và không quyền lực nào thắng 

được người, cũng không ai vượt người trong lời nói, và khi người 

chết rồi, xác người vẫn nói tiên tri. Khi còn sống, người đã làm 

những phép lạ, và khi đã qua đời, người đã làm những việc kỳ diệu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 96, 1-2.3-4.5-6.7 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 
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1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

2) Một làn lửa đi trước thiên nhan, để đốt những quân đối 

nghịch chung quanh Chúa. Chớp của Người sáng rực cõi trần, địa 

cầu xem thấy và run rẩy sợ hãi. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

3) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

4) Hãy hổ ngươi tất cả những ai phụng thờ hình ảnh, những ai 

khoe khoang về thần tượng, bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy 

Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

Alleluia                Tv 144, 13bc 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 6, 7-15 

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu 

nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói 

nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ 

điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy 

cầu nguyện như thế này: 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  
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Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha 

nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 

dữ. Amen. 

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, 

thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu 

các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha 

thứ lỗi lầm cho các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           2 Cr 11, 18. 21b-30 

“Không kể những việc bên ngoài,  

lại còn những việc thúc bách hằng ngày 

 và mối lo lắng đến các Giáo hội”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, vì có nhiều kẻ khoe khoang về xác thịt, thì 

tôi đây, tôi cũng sẽ tự khoe khoang. Tôi xin nói như điên dại rằng: 

ai tự phụ về điều gì, thì tôi cũng tự phụ như vậy. Họ là những người  
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Do-thái, thì tôi cũng vậy; họ là những người Israel, thì tôi cũng vậy; 

họ là dòng dõi Abraham, thì tôi cũng vậy; họ là tôi tớ Ðức Kitô, tôi 

xin nói như mê sảng rằng: tôi còn hơn họ nữa, tôi đã chịu khó nhọc 

hơn, năng bị tù hơn, chịu đòn vọt quá mức, liều mình chết nhiều lần, 

bị người Do-thái đánh đòn năm lần, mỗi lần kém một roi đầy bốn 

chục. Ba lần bị tra tấn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, và một 

ngày một đêm chơi vơi ngoài biển khơi.  

Hành trình thường xuyên, gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, 

nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy 

hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm 

trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em 

giả; chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya, đói khát, hay phải 

nhịn ăn, chịu lạnh rét, mình trần. Không kể những việc bên ngoài, 

lại còn những việc thúc bách hằng ngày, và mối lo lắng đến các giáo 

hội. Nào ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Nào ai vấp phạm mà 

tôi chẳng xót xa? Nếu phải khoe khoang, thì tôi sẽ khoe khoang 

những yếu đuối của tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 33, 2-3.4-5.6-7 

Ð.  Thiên Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi lo âu (x. c. 

18b). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Thiên Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi lo âu (x. c. 

18b). 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð.  Thiên Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi lo âu (x. c. 

18b). 
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3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Thiên Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi lo âu (x. c. 

18b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 V 11, 1-4.9-18.20 

“Người ta xức dầu cho Gioas và reo lên: Vạn tuế đức vua”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con 

mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Giô-

saba, con gái của vua Giôram và là chị của Ocôsia, cứu được Gioas, 

con của Ocôsia khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong 

phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó 

khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Giôsaba cách bí mật 

được sáu năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước. 

Năm thứ bảy, ông Gioiađa sai người đi tìm các sĩ quan và quân 

lính, ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước 

với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà 

vua. 

Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: 

Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh 

ngày Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Gioiađa. Ông 

trao cho họ giáo mác và khí giới của Ðavít để trong đền thờ Chúa. 

Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn 

thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hoàng tử ra, đặt 

triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người 

ta phong người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: 

“Vạn tuế đức vua!” 

Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến, thì đi với dân vào đền 

thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên toà như thói thường, có ca 

sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát,  
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bà liền xé áo mình, kêu lên rằng: “Mưu phản! Mưu phản!” Nhưng 

Gioiađa truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: 

“Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà, thì 

chém luôn”. Vị tư tế nói: “Ðừng giết bà trong đền thờ Chúa”. Họ ra 

tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết 

bà tại đó. 

Gioiađa ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ 

trở nên dân Chúa; và ký giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong 

xứ đều ùa vào chùa Baal, phá huỷ các đền thờ, đập tan các bức 

tượng, và giết luôn thầy cả Mathan trước bàn thờ. Tư tế Gioiađa đặt 

các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan, và 

thành đô được bằng yên: vì bà Athalia bị giết trong đền vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp Ca          Tv 131, 11,12.13-14.17-18 

Ð. Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13). 

1) Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người 

sẽ chẳng rút lời. Rằng: “Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người 

con cháu thuộc dòng giống của ngươi”. 

Ð. Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13). 

2) Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta, và những luật 

lệ mà Ta ban ra dạy chúng, thì cả con cháu chúng cũng được muôn 

đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi. 

Ð. Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13). 

3) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi 

cư ngụ cho mình. Người phán: “Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới 

muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 

Ð. Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13). 
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4) Tại đó, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavít, sẽ chuẩn bị 

ngọn đèn sáng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù 

ghét người tủi hổ, nhưng triều thiên của Ta chiếu sáng rực rỡ trên 

mình người. 

Ð. Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13). 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 6, 19-23 

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng 

tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm 

hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích 

trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt 

không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng 

con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác 

con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng 

nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự 

sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng 

nào?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 11 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu 

độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và đừng hất hủi 

con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             2 Cr 12, 1-10 

“Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, - thật chẳng có ích gì, - 

thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc khải Chúa tỏ ra. Tôi 

biết có người kia trong Ðức Kitô, cách đây mười bốn năm, lúc bấy 

giờ có ở trong thể xác, tôi không biết, hoặc ở ngoài thân xác, tôi 

cũng không biết, có Chúa biết, người ấy được đem lên tầng trời thứ 

ba.  

Và tôi biết rằng: lúc bấy giờ, người ấy có ở trong thân xác hay 

ở ngoài thân xác, tôi không biết, có Thiên Chúa biết, đã được đem 

lên Thiên Ðàng, và được nghe những lời mầu nhiệm không được 

nói với loài người. Vì người ấy, tôi sẽ khoe mình: nhưng tôi sẽ 

không khoe mình vì tôi về một điều gì, ngoài những sự yếu đuối của 

tôi. Vì nếu tôi muốn khoe mình, tôi sẽ không ngu dại, bởi tôi sẽ nói 

sự thật, nhưng tôi xin miễn, kẻo có người đánh giá tôi cao hơn điều 

họ thấy hoặc nghe về tôi. Và để những mạc khải cao siêu không làm 

cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ 

của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời 

khỏi tôi. Nhưng Người phán cùng tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì 

sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. 

Vậy tôi rất vui sướng về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh 

của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của 

tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ, khốn khó vì Ðức Kitô: 

bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 33, 8-9.10-11.12-13 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người 

sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

2) Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ 

Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, 

nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con 

biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để 

hưởng nhiều phúc lộc. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 Sb 24, 17-25 

“Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”. 

Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai. 

Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ 

dua nịnh, nên vua xiêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa 

là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các 

tượng thần. Vì tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và 

Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với 

Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí 

Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông 

đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: “Ðây lời Chúa là Thiên  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Ðó là điều 

bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các 

ngươi”. Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném 

đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ lòng 

nhân từ mà Gioiađa, cha người, đã đối xử với nhà vua, mà lại giết 

con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: “Xin Chúa hãy nhìn 

xem và xét xử họ”. 

Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ 

Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lãnh trong dân, và cướp 

lấy của cải đem về cho vua ở Ðamas. Dù số người Syria chẳng bao 

nhiêu, nhưng Chúa đã trao vào tay họ dân đông vô số, vì chúng đã 

bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ mình. Quân Syria cũng làm sỉ nhục 

vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, thì vua lâm trọng bệnh. Thần dân 

nổi dậy chống lại vua, để báo thù giòng máu của con tư tế Gioiađa. 

Họ giết vua ngay trên giường, và ông đã chết. Họ mai táng ông 

trong thành Ðavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 88, 4-5.29-30.31-32.33-34 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a). 

1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ 

của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a). 

2) Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký 

với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người tới 

muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a). 

3) Nếu con cháu người bỏ không tuân luật pháp, và không ăn ở 

theo huấn lệnh của Ta, nếu chúng vi phạm những thánh chỉ, và 

không vâng giữ các chỉ thị của Ta. 
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Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a). 

4) Ta sẽ dùng roi để phạt tội chúng, và Ta sẽ đánh đòn để sửa 

lỗi, nhưng Ta sẽ không rút lại tình thương đối với người, vì Ta cũng 

không phản bội lòng trung tín của Ta. 

Ð. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a). 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 6, 24-34 

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có 

thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người 

kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể 

làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: 

Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân 

xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và 

thân xác không hơn áo mặc sao? 

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không 

thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các 

con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy 

mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo 

mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi 

chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 

Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả 

vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong 

những đoá hoa đó.  

Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà 

còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi 

những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng:  
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“Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, 

dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các 

con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước 

Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ 

ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. 

Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày 

ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được 

cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. 

Hoặc đọc            Ga 17, 11 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy 

gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như 

Ta”. 
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CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1                Gr 20, 10-13 

“Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này 

gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất 

cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối 

để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở cùng tôi như 

người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ 

và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn 

đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, 

Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì 

con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công 

việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì 

Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 68, 8-10.14 và 17.33-35 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

1) Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc 

mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những 

người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa 

đổ trên mình con. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 
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2) Nhưng, lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi 

Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo 

lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, 

xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi 

xin nhìn đến tấm thân con. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ, và không chê bỏ con dân Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi 

khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên 

trong. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

Bài Ðọc 2                 Rm 5, 12-15 

“Không phải như tội phạm thế nào, 

 thì ơn ban cũng thế ấy đâu”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập 

vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền 

tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề 

luật, đã có tội trên thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có 

lề luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả trên những 

kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm của Ađam, hình ảnh của 

người đến sau. 

Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy 

đâu, vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn 

nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu 

Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 10, 26-33 

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con 

đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố 

lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói 

với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con 

nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. 

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không 

thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn 

hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một 

đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các 

con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm 

cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội 

phần. 

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ 

tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai 

chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha 

Thầy, là Ðấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 
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CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1                G 38, 1. 8-11 

“Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. 

Trích sách Gióp. 

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước 

chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, 

lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc 

con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và 

then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được 

chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 106, 23-24.25-26.28-29.30-31 

Ð. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương 

mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và 

những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên. 

Ð. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người 

đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, 

xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. 

Ð. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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3) Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải 

thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu 

hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. 

Ð. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập 

bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, 

và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta! 

Ð. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2               2 Cr 5, 14-17 

“Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; 

chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy 

mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là 

sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ. 

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc 

dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta 

không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới 

trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được 

trở nên mới. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 4, 35-40 

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 

rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám 

đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. 

Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và 

những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở 

đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa 

Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi 

dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. 

Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: 

“Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các 

ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển 

cũng đều vâng lệnh Người?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 
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CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1               Dcr 12, 10-11 

“Họ sẽ nhìn thấy Ðấng họ đã đâm thâu qua”. 

Trích sách Tiên tri Dacaria. 

Ðây Chúa phán: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu 

nguyện trên nhà Ðavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt 

nhìn Ta, Ðấng họ đã đâm thâu qua: họ sẽ khóc than người, như khóc 

than con một, họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con 

đầu lòng đã chết. 

Trong ngày đó, tại Giêrusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như 

khóc than Ađadremmon trong cánh đồng Magêđđô”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 62, 2.3-4. 5-6.8-9 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức 

chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 

Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, 

để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của 

Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi 

khen Ngài. 
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Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay 

kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao 

lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp 

trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay 

hữu Chúa nâng đỡ người con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

Bài Ðọc 2           Gl 3, 26-29 

“Anh em đã chịu phép rửa tội,  

nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ 

tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội 

trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn 

phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam 

và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng 

nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, 

những kẻ thừa tự như lời đã hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 9, 18-24 

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.  

Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có 

các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám 

dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là 

Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là 

một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông 

rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa 

rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các 

ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu 

nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và 

giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”. 

Người lại phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ 

bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn 

cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống 

mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           St 12, 1-9 

“Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê 

hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta 

sẽ cho ngươi thành một dân lớn; Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta 

sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ 

chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, và sẽ chúc dữ cho ai 

chúc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dân nước sẽ được chúc phúc”. 

Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy, và có ông Lót đi theo. 

Khi bỏ đất Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. Ông đem Sarai, 

vợ ông, và Lót là cháu, cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có 

ở Haran. Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua 

các xứ cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan 

đang ở xứ này. 

Chúa đã hiện ra với Abram và phán rằng: “Ta sẽ ban đất này 

cho dòng dõi ngươi”. Ông đã dựng ở đó một bàn thờ kính Thiên 

Chúa, Ðấng đã hiện ra với ông. Rồi từ nơi ấy, ông đi đến núi ở phía 

đông Bêthel mà cắm trại: phía tây của trại là Bêthel và phía đông là 

Hai. Ông cũng dựng ở đó một bàn thờ kính Chúa, và khấn cầu danh 

Chúa. Abram cứ tiến dần mãi về (Nageb ở) phía nam. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 32, 12-13.18-19.20 và 22 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái người ta. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)      2 V 17, 5-8. 13-15a. 18 

“Chúa xua đuổi Israel khỏi mặt Chúa  

và chỉ còn lại chi họ Giuđa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm 

chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong ba năm. Năm thứ chín 

đời vua Hôsê, vua Assyria chiếm được Samaria, và đem dân Israel 

sang Assyria, định cư họ ở Hala và ở Habor, gần sông Gozan, và 

trong các thành thuộc nước Mêđia. 

Xảy ra như thế, vì con cái Israel phạm đến Chúa là Thiên Chúa 

họ, Ðấng đã đưa họ ra khỏi Ai-cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua 

nước Ai-cập. Họ đã thờ các thần ngoại bang; họ noi theo các tập tục  
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của dân ngoại mà Chúa đã xua đuổi trước bước tiến của con cái 

Israel, và họ đã theo các nghi lễ mà vua Israel đã quy định. 

Chúa đã dùng các tiên tri, các vị tiên kiến mà khuyến cáo Israel 

và Giuđa rằng: “Các ngươi hãy cải tà quy chính, hãy tuân giữ các 

điều răn và nghi lễ, theo đúng lề luật Ta đã dùng các tiên tri tôi tớ 

Ta mà truyền cho cha ông các ngươi, và chuyển lại cho các ngươi”. 

Nhưng họ không muốn nghe. Họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ông 

họ, không muốn vâng phục Chúa là Thiên Chúa. Họ chối bỏ các 

huấn lệnh của Chúa và lời giao ước Người đã ký kết với cha ông họ, 

và cả những mệnh lệnh rõ ràng Người đã truyền, nên Chúa nổi giận 

dân Israel, và xua đuổi họ khỏi mặt Chúa. Chỉ còn lại chi họ Giuđa 

mà thôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 59, 3. 4-5. 12-13 

Ð.  Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và nhậm lời chúng 

con (c. 7b). 

1) Ôi Thiên Chúa, Ngài đã hất hủi chúng con, Ngài đã làm cho 

hàng ngũ chúng con tan rã, Ngài đã thịnh nộ, nhưng xin cho chúng 

con được phục hồi! 

Ð.  Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và nhậm lời chúng 

con (c. 7b). 

2) Ngài đã rung động đất nước và xâu xé, xin hàn lại chỗ đổ vỡ, 

vì nó đang xiêu té. Chúa để dân Ngài gặp những thử thách cam go, 

Ngài cho chúng con uống thứ rượu say mê choáng váng. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và nhậm lời chúng 

con (c. 7b). 

3) Ôi Thiên Chúa, há không phải Ngài đã hất hủi chúng con ư? 

Ôi Thiên Chúa, Ngài đã không xuất trận cùng quân đội chúng con. 

Xin Chúa giúp đỡ chúng con chống lại quân thù, vì sự hỗ trợ của 

người trần là vộ hiệu quả. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và nhậm lời chúng 

con (c. 7b). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm              Mt 7, 1-5 

“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng 

đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con 

cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng 

sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong 

mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi 

bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà 

đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi 

trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em 

ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             St 13, 2. 5-18 

“Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu:  

vì chúng ta là anh em với nhau”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Bấy giờ Abram rất giàu, có nhiều vàng bạc. Ông Lót, người đi 

với Abram, cũng có nhiều đàn chiên, bò và lều trại. Miền đó không 

đủ chỗ cho cả hai cùng ở, vì họ có nhiều tài sản, nên không thể ở 

chung với nhau. Bởi thế các người chăn chiên của Abram và của 

Lót hay xảy ra cãi lẫy nhau. Khi ấy dân Canaan và dân Phêrêzê ở 

miền này. 

Vậy Abram nói cùng Lót rằng: “Bác không muốn có sự bất 

bình giữa bác và cháu, giữa các người chăn chiên của chúng ta, vì 

chúng ta là anh em với nhau. Trước mặt cháu có cả một miền rộng 

rãi, xin cháu hãy lìa khỏi bác: nếu cháu đi bên tả, thì bác sẽ đi bên 

hữu; nếu cháu chọn phía tay phải, thì bác sẽ đi về phía tay trái”. Vậy 

Lót ngước mắt lên trông thấy cả miền đồng bằng sông Giođan, có 

nước dồi dào. (Trước khi Chúa huỷ diệt thành Sôđôma và Gômôra, 

cả miền ấy và phía Segor như vườn địa đàng của Chúa và như đất 

Ai-cập). Lót chọn miền đồng bằng sông Giođan và đi về phía đông. 

Thế là hai bác cháu lìa xa nhau. Abram ở lại đất Canaan, còn Lót ở 

các đô thị gần sông Giođan, và cư ngụ tại Sôđôma. Dân thành 

Sôđôma rất xấu xa, vì quá tội lỗi trước mặt Chúa. 

Sau khi Lót đi rồi, Chúa phán cùng Abram rằng: “Hãy ngước 

mặt lên và từ nơi ngươi đang ở, hãy nhìn tứ phía: đông tây nam bắc. 

Tất cả đất mà ngươi trông thấy, Ta sẽ ban vĩnh viễn cho ngươi và  
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dòng dõi ngươi. Ta sẽ làm cho con cháu ngươi đông như bụi đất. 

Nếu ai có thể đếm được bụi đất thì mới có thể đếm được con cháu 

ngươi. Hãy chỗi dậy và đi khắp miền này, vì chưng Ta sẽ ban miền 

này cho ngươi”. Bởi vậy Abram di chuyển lều trại đến ở thung lũng 

Mambrê, thuộc miền Hebron, và dựng bàn thờ kính Chúa ở đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

2) Người không làm ác hại đồng liêu, cũng không làm nhục cho 

ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn 

sợ Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ 

hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn 

đời chẳng có lung lay. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)      2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 

“Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Ðavít”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ 

giả đến với vua Êdêkia và dặn rằng: “Các ngươi hãy nói với Êdêkia, 

vua Giuđa như thế này: “Chớ để Thiên Chúa, mà vua tin cậy, mê 

hoặc vua nghĩ rằng: Thành Giêrusalem sẽ không bị lọt vào tay vua 

dân Assyria. Vì chưng chính đức vua đã nghe biết những gì các vua 

Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ 

nào một mình vua sẽ thoát khỏi?”. Vua Êdêkia đã nhận và đọc thư 

do các sứ giả trao cho, vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra  
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trước mặt Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là 

Thiên Chúa Israel, Ðấng ngự trên các Vệ Binh thần, chỉ một mình 

Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất, Chúa đã dựng nên trời 

đất, xin lắng tai nghe; lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy 

nghe các lời vua Sennakêrib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống 

của chúng con. Lạy Chúa, quả thật các vua dân Assyria đã huỷ diệt 

các dân và đất đai chúng, đã vất các tượng thần của chúng vào lửa: 

vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ 

đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ huỷ diệt. Vậy giờ đây, lạy 

Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua 

Sennakêrib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng: chỉ có mình 

Chúa là Thiên Chúa”. 

Vậy Isaia con trai Amos sai người đến tâu vua Êdêkia rằng: 

“Ðây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán: Ta đã nghe các 

điều ngươi cầu xin Ta về Sennakêrib, vua dân Assyria. Ðây là lời 

Thiên Chúa phán về vua ấy: Trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo 

ngươi; thiếu nữ Giêrusalem chế diễu sau lưng ngươi. Từ Giêrusalem 

sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu 

thoát: Ðó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực 

hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria: Vua 

sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào 

vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy 

quanh thành: vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được 

thành này, đó là lời sấm của Chúa. Ta sẽ che chở và cứu thành này, 

vì danh Ta cùng vì Ðavít tôi tớ Ta”. 

Chính đêm ấy, thiên thần Chúa đến giết một trăm tám mươi lăm 

ngàn người trong trại quân Assyria. Sennakêrib, vua dân Assyria, 

trở về và ở lại thành Ninivê. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 47, 2-3a.3b-4.10-11 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

1) Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, trong thành trì của Thiên 

Chúa chúng ta. Núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên dáng, là niềm 

hoan lạc của khắp cả địa cầu. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

2) Núi Sion là cùng kiệt Phương Bắc, là thành trì của Ðức Ðại 

Ðế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Người, tự chứng tỏ 

Người là an toàn chiến luỹ. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

3) Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của 

Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Ôi Thiên Chúa, cũng như 

thánh danh Ngài, lời khen ngợi Ngài sẽ vang cùng cõi đất. Tay hữu 

Ngài đầy đức công minh. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm              Mt 7, 6. 12-14 

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, 

 thì hãy làm cho người ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của 

thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng 

giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. 

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, 

thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề 

luật và các tiên tri dạy. 
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“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh 

thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường 

đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              St 15, 1-12. 17-18 

“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị 

kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Ðấng phù trợ và là phần 

thưởng rất bội hậu cho ngươi”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là 

Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con điều gì? Con sẽ qua đi mà không 

có con; chỉ có Eliêzer này, người Ðamas, con của người giúp việc 

gia đình con”. Abram nói tiếp rằng: “Chúa không cho con sinh con; 

đây con của người giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp con”. Tức thì có lời 

Chúa phán cùng ông rằng: “Chẳng phải người này sẽ là kẻ nối 

nghiệp ngươi, nhưng là chính người con ngươi sinh ra, sẽ là kẻ nối 

nghiệp ngươi”. Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: 

“Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các  
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ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như 

thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính. 

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành 

Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram 

thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ 

được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò 

cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một 

con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những 

con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa 

kia: nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao 

xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng 

đi. 

Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp 

và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mù mịt 

phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa 

những phần con vật chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao 

ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ 

sông Ai-cập cho đến sông Euphrát”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, 

hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm 

Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, 

hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. 
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Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà 

Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng 

Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         2 V 22, 8-13; 23, 1-3 

“Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước  

đã tìm thấy trong Nhà Chúa, ký kết giao ước trước mặt Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, thượng tế Helcia nói với thư ký Saphan 

rằng: “Tôi tìm thấy sách luật trong Nhà Chúa”. Helcia trao sách cho 

Saphan đọc. Rồi thư ký Saphan đến cùng vua, và thuật lại cho vua 

rằng: Tôi tớ vua đã thu lượm số bạc dâng cúng trong nhà Chúa, và 

trao cho đốc công nơi Ðền thờ Chúa, để phát lương cho thợ. Thư ký 

Saphan cũng thuật cho vua rằng: “Tư tế Helcia đã trao cho tôi cuốn 

sách”. Thư ký Saphan đã đọc sách đó trước mặt vua. Khi nghe lời 

sách luật Chúa, vua liền xé áo mình, rồi truyền cho tư tế Helcia và 

Ahica con Saphan, Acôbor con Mica, và thư ký Saphan cùng Asaia 

người hầu cận vua rằng: “Các ngươi hãy đi hỏi ý Chúa cho trẫm, 

cho toàn dân và cho nhà Giuđa, về các lời sách vừa tìm thấy. Cơn 

thịnh nộ của Chúa đối với chúng ta nặng nề lắm, vì cha ông chúng 

ta không tuân giữ các lời trong sách này”. Họ thuật lại cho vua các 

lời của Chúa. 
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Bấy giờ vua sai đi triệu tập các trưởng lão Giuđa và Giêrusalem 

đến cùng vua. Vua lên Ðền thờ Chúa với những người thuộc chi tộc 

Giuđa, toàn thể dân cư Giêrusalem, các tư tế, các tiên tri và toàn dân 

lớn bé, ông đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy 

trong Nhà Chúa. Vua đứng trên bệ, ký kết giao ước trước mặt Chúa, 

để ai nấy đi theo Chúa, cùng hết lòng hết sức tuân giữ các huấn 

lệnh, các lề luật và nghi lễ của Chúa. Họ làm sống lại các lời giao 

ước đã ghi chép trong sách này: cả dân đều chấp nhận bản giao ước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

1) Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con 

tuân giữ cho bằng triệt để. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

2) Xin dạy con để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết 

lòng tuân giữ luật đó. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

3) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ chị Ngài, vì chính 

trong đường lối này con sung sướng. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

4) Xin nghiêng lòng con theo lời Ngài nghiêm huấn, và chớ để 

con sa ngã vào chỗ lợi danh. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

5) Xin cho con ngoảnh mặt, khỏi thấy cảnh phù vân; xin cho 

con được sống noi theo đường lối Chúa. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

6) Này đây, con khao khát huấn lệnh của Ngài, theo lượng công 

minh Ngài, xin cho con được sống. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài  

 (c. 33a). 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 7, 15-20 

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi 

chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng 

bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết 

được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi 

bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh 

trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh 

trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. 

Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              St 16, 1-12. 15-16 

“Agar đã sinh cho Abraham một con trai  

và ông gọi nó là Ismael”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ 

người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa 

không cho tôi sinh con, ông hãy ăn ở với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ 

nó, tôi có con cháu”. Và Abram nghe theo lời bà Sarai. Ðã mười 

năm trời, từ ngày ông bà đến ở đất Canaan, bà Sarai chọn Agar, 

người Ai-cập làm nữ tỳ, rồi trao cho chồng làm nàng hầu: ông đã ăn 

ở với nàng. Nhưng khi nàng thấy mình thụ thai thì khinh dể bà chủ. 

Sarai nói cùng Abram rằng: “Ông đối xử bất công với tôi. Tôi đã 

trao đứa nữ tỳ tôi vào tay ông, từ khi nó thấy mình thụ thai, liền 

khinh dể tôi. Xin Chúa xét xử giữa tôi và ông”. Abram trả lời rằng: 

“Này, nữ tỳ của bà vẫn ở dưới quyền bà, bà muốn xử với nó thế nào 

mặc ý”. Sarai hành hạ Agar cho đến nỗi nàng trốn đi. 

Thiên thần Chúa gặp nàng trong rừng vắng gần suối nước, dọc 

đường đi về đất Sur trong hoang địa. Thiên thần hỏi nàng rằng: 

“Agar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và toan đi đâu?” Nàng đáp: 

“Tôi trốn Sarai, bà chủ tôi”. Thiên thần Chúa bảo nàng rằng: “Hãy 

trở về với bà chủ ngươi, và tùng phục bà”. Thiên thần Chúa nói tiếp: 

“Ta sẽ tăng số con cháu ngươi nhiều không thể đếm được”. Và nói 

thêm rằng: “Này ngươi đã thụ thai và sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ 

đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã nghe biết sự khốn khó của 

ngươi. Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay chống đối mọi người  
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và mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ cắm lều đối diện với các anh 

em”. Agar đã sinh con trai, Abram đặt tên nó là Ismael. Abram được 

tám mươi sáu tuổi khi Agar sinh Ismael. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này              St 16, 6-12. 15-16 

Trích sách Sáng Thế. 

Abram trả lời Sarai rằng: “Này, nữ tỳ của bà vẫn ở dưới quyền 

bà, bà muốn xử với nó thế nào mặc ý”. Sarai hành hạ Agar cho đến 

nỗi nàng trốn đi. Thiên thần Chúa gặp nàng trong rừng vắng gần 

suối nước, dọc đường đi về đất Sur trong hoang địa. Thiên thần hỏi 

nàng rằng: “Agar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và toan đi 

đâu?” Nàng đáp: “Tôi trốn Sarai, bà chủ tôi”. Thiên thần Chúa bảo 

nàng rằng: “Hãy trở về với bà chủ ngươi, và tùng phục bà”. Thiên 

thần Chúa nói tiếp: “Ta sẽ tăng số con cháu ngươi nhiều không thể 

đếm được”. Và nói thêm rằng: “Này ngươi đã thụ thai và sẽ sinh 

một con trai, ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã nghe biết 

sự khốn khó của ngươi. Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay 

chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ cắm lều 

đối diện với các anh em”. Agar đã sinh con trai, Abram đặt tên nó là 

Ismael. Abram được tám mươi sáu tuổi khi Agar sinh Ismael. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 105, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, vì Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu, vì đức từ bi Người 

tồn tại muôn đời. Ai nói hết được những hành động quyền năng của 

Chúa, ai kể cho xiết mọi lời ngợi khen Người? 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, vì Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Phúc cho những ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn 

luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia 

ân huệ cho dân Ngài. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, vì Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con, để chúng 

con hân hoan vì hạnh phúc những người Chúa chọn, được chung vui 

bởi niềm vui của dân Ngài, và được hãnh diện cùng phần gia nghiệp 

của Ngài. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, vì Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               2 V 24, 8-17 

“Vua Babylon dẫn về Babylon Gioakim,  

và tất cả những binh sĩ thiện chiến làm tù binh”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Khi lên ngôi, vua Gioakim mới mười tám tuổi, và trị vì ở 

Giêrusalem ba tháng. Tên mẹ vua là Naestha, ái nữ của Elna-than, 

quê ở Giêrusalem. Vua làm điều mất lòng Chúa cũng như cha vua 

đã làm xưa. 

Khi ấy binh sĩ của Nabucôđônôsôr, vua Babylon, tiến đến vây 

Giêrusalem. Nabucôđônôsôr, vua Babylon, thân chinh điều khiển 

binh sĩ đến tận nơi để tấn công thành. Khi ấy Gioakim, vua Giuđa, 

đầu hàng vua Babylon, cùng với mẹ, binh sĩ, quan tước và các thái 

giám. Vua Babylon bắt họ làm tù binh, khi ấy là năm thứ tám triều 

vua Babylon. Vua này mang về tất cả kho tàng của đền thờ Chúa, và 

đền vua, ông đập vỡ tất cả các bình vàng mà Salomon, vua Israel, đã 

đúc cho cung thánh của Chúa, như thế ứng nghiệm lời Chúa đã 

phán. Vua đã đem toàn thể Giêrusalem đi đày, gồm các sĩ quan, 

mười ngàn binh lính cường tráng, các thứ thợ thủ công, thợ rèn, 

không sót lại gì cả, ngoại trừ đám dân nghèo. Vua cũng dẫn về  
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Babylon làm tù binh vua Gioakim và thái hậu, các hoàng hậu, các 

thái giám, những bậc vị vọng, bảy ngàn trai tráng, một ngàn thợ làm 

nghề thủ công, thợ rèn, tất cả những binh sĩ thiện chiến. Vua 

Babylon dẫn họ sang Babylon làm tù binh. Vua đặt hoàng thúc 

Matthania làm vua thay Gioakim, và đổi tên ông là Seđecia. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 78, 1-2. 3-5. 8. 9 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

1) Ôi Thiên Chúa, ngoại bang đã xông vào gia nghiệp Chúa, họ 

làm ô uế thánh điện của Ngài, họ biến Giêrusalem thành nơi đổ nát! 

Họ ném tử thi thần dân Chúa làm mồi nuôi chim trời, và huyết nhục 

tín đồ Ngài cho muông thú đồng hoang. 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

2) Họ đổ máu chư vị đó dường như nước lã quanh Giêrusalem 

mà không có kẻ chôn vùi. Chúng con bị bêu ra cho láng giềng phỉ 

nhổ, cho lân bang chế diễu nhạo cười! Tới ngày nào, lạy Chúa, 

Chúa còn giận mãi? Và lòng ghen hận Chúa còn như lửa nấu nung? 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

3) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng 

từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

4) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng 

con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì 

danh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 
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Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 7, 21-29 

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải 

tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào 

nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ 

ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với 

Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân 

danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân 

danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên 

bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm 

điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. 

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì 

giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ 

xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà 

đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những 

lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người 

ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa 

vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. 

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về 

giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ 

không như luật sĩ và các biệt phái của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 
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Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Gen 17,1.9-10.15-22 

“Mọi đứa con sẽ chịu cắt bì để làm dấu giao ước.  

Sara sẽ sinh cho ngươi đứa con trai”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Khi Abram vừa được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông 

và phán bảo ông rằng: “Ta là Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt Ta 

và hãy nên trọn lành”. 

Chúa lại phán bảo Abram rằng: “Vậy ngươivà dòng dõi ngươi 

qua muôn thế hệ, hãy giữ giao ước của Ta. Ðây là giao ước phải giữ 

giữa Ta với ngươi, nghĩa là dòng dõi ngươi sau này: Tất cả con trai 

của các ngươi sẽ chịu cắt bì”. 

Chúa lại bảo Abraham rằng: “Ngươi sẽ không còn gọi Sarai vợ 

ngươi là Sarai nữa, nhưng gọi là Sara. Ta sẽ chúc phúc cho Sara; và 

Sara sẽ sinh một con trai; Ta sẽ chúc phúc đứa con đó, nó sẽ làm 

đầu nhiều dân, và do nó sẽ sinh ra nhiều vua nhiều nước”. 

Abraham cúi mặt cười, nghĩ trong lòng rằng: “Già đã trăm tuổi 

mà còn có con được sao? Sara đã chín mươi tuổi sẽ sinh con ư?” 

Rồi ông thưa cùng Chúa: “Xin Chúa cho Ismael được sống trước 

mặt Chúa!” 

Chúa phán bảo Abraham rằng: “Sara vợ ngươi sẽ sinh cho 

ngươi một con trai, ngươi đặt tên nó là Asaac. Ta sẽ lập giao ước  
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muôn đời với nó, và dòng dõi nó. Ta cũng nghe lời ngươi cầu cho 

Ismael: này Ta sẽ chúc phúc cho nó sinh sản nhiều. Nó sẽ sinh ra 

mười hai tướng quân, và Ta sẽ làm cho nó nên một dân tộc lớn. Còn 

lời giao ước của Ta chỉ ký kết với Isaac, do Sara sẽ sinh ra cho 

ngươi mùa này sang năm”. Sau khi nói hết lời cùng Abraham, Thiên 

Chúa biến đi. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca                 Tv 127, 1-2,3,4-5 

Ð. Ðó là ơn phúc dành cho người kính sợ Chúa. (4) 

1) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối 

Người. Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi, ngươi có phúc và 

sẽ được may mắn. 

Ð. Ðó là ơn phúc dành cho người kính sợ Chúa. (4) 

2) Vợ ngươi như cây nho sai trái, trong nội cung gia thất nhà 

ngươi. Con cái ngươi như chồi non cây dầu ở chung quanh bàn ăn 

của ngươi. 

Ð. Ðó là ơn phúc dành cho người kính sợ Chúa. (4) 

3) Ðó là ơn phúc dành cho người kính sợ Chúa. Từ Sion xin 

Chúa chúc lành cho ngươi. Chúc ngươi thấy Giêrusalem thịnh đạt 

suốt mọi ngày trong đời sống của ngươi. 

Ð. Ðó là ơn phúc dành cho người kính sợ Chúa. (4) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               2 V 25, 1-12 

“Cả dân Giuđa bị di chuyển khỏi lãnh thổ mình”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Ngày mồng mười tháng mười năm thứ chín triều đại Sêđêcia đã 

xảy ra như thế này: Nabucôđônôsor vua Babylon kéo cả đạo quân 

tấn công Giêrusalem, dựng trại quanh thành và đào hầm quanh 

tường thành. Thành bị bao vây cho tới năm thứ mười một đời vua 

Sêđêcia. Ngày mồng chín tháng tư, nạn đói hoành hành trong thành, 

dân chúng không còn bánh ăn. Tường thành bị chọc thủng một  
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khoảng, thừa đêm tối tất cả các chiến sĩ chạy trốn qua lối cửa giữa 

hai tường, gần vườn vua. Khi ấy, quân Calđê vẫn bao vây thành. 

Vậy vua Sêđêcia chạy trốn qua con đường đi Araba. Nhưng quân 

Calđê đuổi theo kịp vua tại cánh đồng Giêricô: tất cả các chiến sĩ hộ 

tống vua đều bỏ vua mà chạy tứ tán. 

Sêđêcia bị bắt và điệu về cho vua Babylon đang ngự tại Rebla: 

vua này tuyên án xử ngài; rồi truyền giết các con của Sêđêcia ngay 

trước mặt ngài, truyền khoét mắt vua và xiềng vua dẫn về Babylon. 

Ngày mồng bảy tháng năm, chính là năm thứ mười chín triều 

đại vua Babylon, Nabuzarđan tướng quân, cận thần vua Baby-lon, 

đến Giêrusalem: đốt đền thờ Chúa, đền vua, và tất cả các nhà ở 

Giêrusalem. Tất cả các nhà đồ sộ, ông nổi lửa đốt hết. Quân binh 

Calđê đang ở với tướng quân, triệt hạ tường thành bao quanh 

Giêrusalem. 

Nabuzarđan tướng quân bắt đi phần dân còn sót trong thành, cả 

những kẻ trốn theo vua Babylon và tất cả những người khác. Còn 

hạng cùng đinh chỉ để lại (làm) những kẻ trồng nho và những người 

làm ruộng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở khi tưởng 

nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi 

treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ 

giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu 

ca Sion”. 
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Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách 

quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi 

sẽ bị khô đét. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi, 

nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm              Mt 8, 1-4 

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo 

Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, 

nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ 

tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. 

Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo 

anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và 

dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 
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Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 27, 8-9 

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu 

sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy 

chăn dắt họ đến muôn đời.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         St 18, 1-15 

“Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu.  

Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm 

cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. 

Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. 

Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình 

lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng 

bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. 

Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: 

chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con”. Các Ðấng ấy nói: 

“Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”. 

Abraham liền vào lều và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba 

đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đàn bò bắt một 

con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và 

thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các 

Ðấng dưới bóng cây. 

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” 

Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Ðấng nói tiếp: “Ðộ này 

sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và  
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Sara bạn ông sẽ được một con trai”. Sara đứng sau cửa lều nghe 

vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác: Sara đã qua thời kỳ 

sinh nở. Bà cười thầm rằng: “Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi 

còn tìm lạc thú nữa sao!” Chúa phán cùng Abraham rằng: “Sao Sara 

lại cười mà rằng: “Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao?” Ðối 

với Chúa, có gì khó đâu? Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, Ta sẽ 

trở lại thăm ông, cả hai vẫn còn khoẻ mạnh, và Sara sẽ được một 

con trai”. Sara chối mà rằng: “Con không có cười”, bởi vì bà khiếp 

sợ. Nhưng Chúa đáp lại: “Không đúng, bà có cười”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Lc 1, 46-47. 48-49. 50 và 53. 54-55 

Ð. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b). 

1) Ðức Maria đã nói: Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi 

hoan hỉ vui mừng trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi. 

Ð. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b). 

2) Bởi Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ; thực từ đây, thiên hạ 

muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức, vì Ðấng đã làm cho tôi những 

điều trọng đại, Người quyền năng và danh Người là Thánh. 

Ð. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b). 

3) Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính 

sợ Người. Kẻ đói khát, Người cho đầy thiện hảo; bọn giàu sang, 

Người đuổi về tay không. 

Ð. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b). 

4) Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ 

bi của Người. Như Người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, dành cho 

Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời. 

Ð. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         Ac 2, 2. 10-14. 18-19 

“Trên tường thành thiếu nữ Sion,  

lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”. 

Trích sách Ai Ca. 

Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong 

cơn thịnh nộ, Chúa phá huỷ thành luỹ thiếu nữ Giuđa. Người quật 

xuống đất và làm sỉ nhục cả vương quốc, cả quan chức cao sang. 

Các kỳ lão của thiếu nữ Sion ngồi dưới đất thinh lặng, mình 

mang áo nhặm và rắc tro trên đầu. Còn các trinh nữ Giêrusalem gục 

đầu xuống đất. Mắt tôi hao mòn vì quá khóc than, lòng tôi bàng 

hoàng thổn thức, gan tôi đổ tràn trên đất, vì các tai hoạ của thiếu nữ 

dân tôi: các trẻ thơ, hài nhi măng sữa, xỉu la liệt giữa phố phường. 

Chúng xin mẹ: “Bánh mì rượu tốt ở đâu?” Chúng ngã xỉu ngoài 

đường phố như bị gươm đao. Chúng tắt thở ngay nơi lòng mẹ. 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ta sánh ngươi cùng ai, ta ví ngươi như 

kẻ nào? Hỡi trinh nữ Sion, ta sánh ngươi cùng ai để an ủi? Vì nỗi 

khổ ngươi man mác tựa biển khơi, nào ai chữa nổi ngươi? Các tiên 

tri của ngươi nói bậy nói sai, chẳng vạch cho ngươi một vài gian ác, 

cùng chẳng giục ngươi khóc lóc ăn năn, mà chỉ tiên kiến những điều 

giả dối, khiến ngươi bị trục xuất và lưu đày. 

Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Chúa. 

Hãy chan hoà suối lệ đêm ngày, đừng để mắt ngươi yên nghỉ. Hãy 

chỗi dậy, hãy ca ngợi mỗi đầu canh đêm, hãy giốc đổ lòng ra như 

nước trước Nhan Chúa, hãy giơ tay cầu khẩn Chúa cho lũ trẻ thơ, 

chúng ngã xỉu vì đói ở góc đường xó chợ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21 

Ð.  Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa đừng nỡ quên hoài 

 (c. 19b). 

1) Lạy Chúa, tại sao Chúa ruồng bỏ chúng con hoài? Tại sao 

Chúa nung nấu lửa hận với đoàn chiên Chúa? Xin nhớ lại cộng đồng 

Chúa thiết lập tự thuở xa xưa, xin nhớ bộ lạc Chúa đã chuộc để làm 

phần tư hữu, xin nhớ lại núi Sion, nơi Chúa đã đặt ngai toà! 

Ð.  Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa đừng nỡ quên hoài 

 (c. 19b). 

2) Xin Chúa dời gót tới nơi hoang tàn vĩnh viễn: tên thù đã tàn 

phá hết trong thánh điện của Ngài. Trong hội đường của Chúa, quân 

nghịch đã rống lên, chúng đã đặt cờ hiệu của chúng trên đài chiến 

thắng. 

Ð.  Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa đừng nỡ quên hoài 

 (c. 19b). 

3) Chúng giống như kẻ trong rừng rậm vung lưỡi rìu! Chúng 

cũng dùng rìu búa bổ vào cửa hội đường như thế, chúng đã châm 

lửa đốt thánh điện của Ngài, chúng chà đạp cung lâu danh Ngài tận 

đất! 

Ð.  Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa đừng nỡ quên hoài 

 (c. 19b). 

4) Xin Chúa nhìn lại lời minh ước, vì nơi hang hốc và đồng 

ruộng đầy dẫy bạo hành. Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi 

hổ, xin cho người cơ hàn nghèo khổ được ngợi khen danh Chúa. 

Ð.  Ðời sống con người cơ khổ, xin Chúa đừng nỡ quên hoài 

 (c. 19b). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Mt 8, 5-17 

“Những người từ phương đông và phương tây  

sẽ đến trong nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội 

trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm 

ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: 

“Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: 

“Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng 

xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì 

chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có 

những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo 

người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!”  

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo 

Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng 

tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết 

rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc 

cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong 

nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc 

nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, 

ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được 

lành mạnh. 

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt 

rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi 

dậy tiếp đãi các ngài. 

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa 

dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng 

nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật 

của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. 

Hoặc đọc               Ga 10, 11.15 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì 

các chiên Ta”. 

CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1              2 V 4, 8-11. 14-16a 

“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà 

sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang 

qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: 

“Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên 

Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt 

trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và 

một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”. 

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại 

đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm 

gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và 

chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng 

trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà 

sẽ bồng bế một bé trai”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi 

thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong 

ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào 

vì đức công minh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

3) Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, 

uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng 

tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Bài Ðọc 2           Rm 6, 3-4. 8-11 

“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa,  

chúng ta phải sống đời sống mới”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức 

Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta 

đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự 

chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà 

sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống 

mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin 

rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô  
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một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không 

còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt 

khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 

Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội 

lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật, và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 10, 37-42 

“Kẻ nào không mang lấy thập giá,  

thì không xứng đáng với Thầy;  

kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu 

mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào 

yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 

Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng 

sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. 

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp 

Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với 

danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào 

đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ 

lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong 

những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh 

nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không 

mất phần thưởng đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
 

CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1          Kn 1, 13-15; 2, 23-25 

“Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người 

sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi 

sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và 

không có địa ngục ở trần gian. 

Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo 

dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi 

ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc 

về nó thì bắt chước nó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không 

để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con 

thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống 

mồ. 
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Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ 

thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, 

nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin 

Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành 

khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán 

tụng Chúa tới muôn đời. 

Ð. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a). 

Bài Ðọc 2               2 Cr 8, 7. 9. 13-15 

“Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn  

của những anh em nghèo khó”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về 

lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, 

cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi 

trong việc phúc đức này. 

Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ 

việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để 

cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải 

làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh 

em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại 

sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: 

“Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; 

Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 5, 21-43 

“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám 

đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ 

biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông 

thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, 

xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa 

Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen 

lấn Người tứ phía. 

{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. 

Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không 

thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa 

Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo 

Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ 

được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã 

được khỏi bệnh.  

Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự 

mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo 

Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn 

Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!” Nhưng 

Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người 

đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy 

Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi 

con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi 

bệnh”.} 

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội 

đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?”  
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Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người 

bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và 

Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em 

Giacôbê.  

Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy 

người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn 

ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ 

liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem 

theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé 

nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa 

là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé 

đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng 

sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy 

và bảo họ cho em bé ăn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
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CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1               1 V 19, 16b. 19-21 

“Êlisê đi theo Êlia”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con 

ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm 

tiên tri thế ngươi”. 

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với 

mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia 

đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò 

lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi 

theo ngài”. Êlia nói với ông: “Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì 

ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm 

củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con 

thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 
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3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài 

thấy điều hư nát. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

đời. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Bài Ðọc 2         Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18 

“Anh em được kêu gọi để được tự do”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô 

đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới 

ách nô lệ một lần nữa. 

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà 

sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần 

mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: 

“Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Nhưng nếu 

anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ 

diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và 

đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì 

chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự 

chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh 

em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh 

em không còn sống dưới lề luật nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 9, 51-62 

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem.  

Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người 

cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi 

trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để 

chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp 

Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê 

và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến 

lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, 

quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục 

mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người 

ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác. 

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi 

cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có 

hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo 

một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi 

đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn 

kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người 

khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép 

tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra 

tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước 

Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               St 18, 16-33 

“Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?” 

Trích sách Sáng Thế. 

Khi những vị ấy chỗi dậy, ra khỏi thung lũng Mambrê, liền 

trông về phía thành Sôđôma. Abraham cùng đi để tiễn chân các 

đấng. Chúa phán: “Nào Ta có thể giấu Abraham điều Ta sắp làm 

không? Vì Abraham sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại và hùng cường, và 

muôn dân thiên hạ chẳng nhờ đó mà được chúc phúc sao? Ta biết 

Abraham sẽ truyền dạy cho con cháu và gia tộc mai sau phải tuân 

theo đường lối của Chúa, ăn ở ngay lành công chính, để Thiên Chúa 

ban cho Abraham những gì Người đã hứa cùng ông”. Vậy Chúa 

phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội 

lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng 

kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”. 

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng 

Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và 

thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội 

lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng 

chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục 

người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như 

vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ, đừng đối xử với 

người công chính như với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét 

thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng 

Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi 

người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham 

thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa 

cùng Chúa con: Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn  
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thiếu năm người thì sao? Vì thiếu năm người Chúa có tàn phá cả 

thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người 

công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành”. Abraham lại thưa cùng 

Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” 

Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả 

thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa 

đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì 

sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không 

phạt”. Abraham nói: “Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: 

Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?” 

Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham 

thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa 

thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” Chúa 

phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”. 

Khi đã nói với Abraham xong, Chúa ra đi, và Abraham trở về 

nhà mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời 

đời giữ thế căm hờn. 
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Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

4) Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 

không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời 

xanh vượt cao trên trái đất, lòng nhân hậu Người siêu việt hơn thế 

trên kẻ kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Am 2, 6-10. 13-16 

“Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Ðây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta 

sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa: vì chúng sẽ bán người công 

chính để lấy tiền, sẽ buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giầy! 

Chúng đã dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất, chặn lối 

người hèn hạ. Vì cả cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc 

phạm thánh danh Ta. Chúng nằm lên đống y phục thế nợ gần mỗi 

bàn thờ, chúng uống rượu của kẻ chúng đã bắt nộp phạt ngay trong 

ngôi chùa vị thần chúng thờ. 

Ta đã tiêu diệt dân Amorrhê trước mặt chúng, dân ấy cao lớn 

như cây bá hương, và cường tráng như cây sồi. Ta đã tiêu diệt từ 

hoa trái trên cao đến tận gốc rễ dưới thấp. Chính Ta đã dẫn các 

ngươi ra khỏi đất Ai-cập, dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm 

trong sa mạc, để các ngươi chiếm lấy đất Amorrhê. 

Này, Ta sẽ đè nặng trên các ngươi, làm cho các ngươi rên siết 

như tiếng rít của một chiếc xe chở đầy cỏ bị kẹt. Người mau lẹ cũng 

sẽ không trốn thoát được, kẻ mạnh sức cũng không dùng được sức 

mình, kẻ can trường cũng không thoát chết; người mang cung nỏ 

cũng không đứng vững, kẻ lanh chân cũng chẳng chạy thoát, người 

kỵ mã cũng hết đường trốn tránh; kẻ can đảm nhất trong muôn 

người can đảm, trong ngày đó, cũng sẽ phải trốn thoát mình trần”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 49, 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23 

Ð.  Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa 

 (c. 22a). 

1) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð.  Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa 

 (c. 22a). 

2) Gặp tên trộm cắp, ngươi liền bén gót chạy theo, và ngươi 

đồng lõa với những kẻ ngoại tình. Ngươi buông miệng để tha hồ nói 

xấu, và lưỡi ngươi thêu dệt những chuyện gian ngoa. 

Ð.  Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa 

 (c. 22a). 

3) Ngươi ngồi đâu là buông lời nói xấu anh em, làm tủi nhục 

cho người con cùng mẹ với ngươi. Ngươi làm thế mà Ta đành yên 

lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ 

phơi bày trước mặt ngươi tất cả. 

Ð.  Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa 

 (c. 22a). 

4) Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa, kẻo 

khi Ta bắt mang đi, thì không ai giải thoát cho. Ai hiến dâng lời 

khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ 

cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Ð.  Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa 

 (c. 22a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm          Mt 8, 18-22 

“Con hãy theo Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh 

Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa 

Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo 

Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con 

Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: 

“Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa 

Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               St 19, 15-29 

“Chúa cho mưa sinh diêm và lửa 

 xuống trên thành Sôđôma và Gômôra”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót rằng: 

“Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi 

cũng phải chết lây vì tội của thành Sôđôma!” Khi ông Lót còn đang  
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do dự, các thiên thần nắm tay ông cùng vợ ông và hai con gái ông, 

vì Chúa muốn cứu thoát ông. Các thiên thần kéo ông ra ngoài thành 

và nói: “Ngươi muốn sống thì hãy chạy đi, đừng nhìn lại phía sau; 

cũng đừng dừng lại nơi nào cả trong miền quanh đây, nhưng hãy 

trốn lên núi, để khỏi chết lây!” Ông Lót thưa: “Lạy Chúa tôi, tôi van 

xin Ngài: Tôi tớ Chúa đã được Chúa thương yêu, và Chúa đã tỏ 

lòng khoan dung đại độ gìn giữ mạng sống tôi. Tôi không thể trốn 

lên núi kẻo gặp sự dữ mà chết mất. Gần đây có một thành phố nhỏ, 

tôi có thể chạy tới đó và thoát nạn. Thành đó chẳng nhỏ bé sao, xin 

cho tôi ẩn tránh tại đó để được sống”. Thiên thần nói: “Thôi được, 

ta cũng chiều ý ngươi xin mà không tàn phá thành ngươi đã nói tới. 

Ngươi hãy mau mau trốn thoát tới đó, vì ta chẳng làm được gì trước 

khi ngươi đi tới đó”. Bởi đó đã gọi tên thành ấy là Sêgor. 

Mặt trời vừa mọc lên thì ông Lót vào đến thành Sêgor. Vậy 

Thiên Chúa cho mưa sinh diêm và lửa từ trời xuống trên thành 

Sôđôma và Gômôra. Người huỷ diệt các thành này, cả miền chung 

quanh, toàn thể dân cư trong thành cùng các giống xanh tươi trên 

đất. Bà vợ ông Lót nhìn lại phía sau, nên đã biến thành tượng muối. 

Sáng sớm (hôm sau) ông Abraham thức dậy, đi đến nơi ông đã 

đứng hầu Chúa trước đây, ông nhìn về phía thành Sôđôma, và 

Gômôra và cả miền ấy, ông thấy khói từ đất bốc lên cao như khói 

một lò lửa hồng. 

Khi Chúa phá huỷ các thành trong miền ấy, Người đã nhớ đến 

Abraham mà cứu ông Lót thoát cảnh tàn phá tại các thành mà ông 

đã cư ngụ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 25, 2-3. 9-10. 11-12 

Ð. Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, xin hãy thăm dò và thử thách con, xin Ngài luyện 

lọc thận tạng và tâm can. Vì con nhìn xem tình thương Ngài trước 

mắt, và con sống theo chân lý của Ngài. 
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Ð. Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a). 

2) Xin đừng cất linh hồn con cùng linh hồn người tội lỗi, đừng 

cất mạng sống con cùng mạng sống kẻ sát nhân; bọn người này nắm 

chặt tội ác trong tay, và tay hữu chúng ôm đầy lễ vật. 

Ð. Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a). 

3) Phần con, con vẫn sống tinh toàn, xin Ngài giải thoát và xót 

thương con. Chân con đứng vững trong đường bằng phẳng, trong 

các buổi hội họp, con sẽ chúc tụng Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Am 3, 1-8; 4, 11-12 

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả 

dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên 

mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát 

hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không 

đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa 

bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử 

con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó 

không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? 

Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ 

không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển 

không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại 

không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. 

Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại 

chẳng nói tiên tri? 

“Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và 

Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi 

đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! - Chúa đã phán 

như thế. Vì vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này:  
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nhưng sau khi Ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy 

sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 5, 5-6. 7. 8 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ 

không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước 

thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo 

thì Chúa ghê tởm không nhìn. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

3) Phần con, bởi gội nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài 

của Chúa; con sấp mình gần bên thánh điện với lòng tôn sợ Ngài, 

thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 8, 23-27 

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, 

 và biển yên lặng như tờ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. 

Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà 

Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: 

“Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi 

những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi 

dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên  
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những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển 

đều vâng phục?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              St 21, 5.8-20 

“Con của người nữ tỳ  

không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Khi Abraham được một trăm tuổi, thì Isaac sinh ra. Ðứa trẻ lớn 

lên và thôi bú. Ngày Isaac thôi bú, Abraham thết tiệc linh đình. 

Bà Sara thấy con của Agar, người đàn bà Ai Cập, chơi với 

Isaac, con của bà, liền nói với Abraham rằng: “Hãy đuổi mẹ con 

người tì nữ này đi, vì con của người đầy tớ không được thừa hưởng 

gia tài cùng với con tôi là Isaac”. Abraham lấy sự ấy làm đau lòng 

cho con mình. 

Chúa phán cùng Abraham rằng: “Người đừng buồn vì con trẻ, 

và con của nữ tì ngươi. Bất cứ Sara nói gì, ngươi hãy nghe theo vì 

nhờ Isaac, sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Nhưng Ta cũng sẽ 

cho con trai của nữ tì trở thành một dân tộc lớn, vì nó thuộc dòng 

dõi của ngươi”. 
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Sáng sớm, Abraham chỗi dậy,lấy bánh mì và bầu nước, đặt lên 

vai người nữ tì, trao con trẻ cho nàng rồi bảo nàng đi. Sau khi ra đi, 

nàng đến rừng Bersabê. Và khi đã uống hết bầu nước, nàng bỏ con 

trẻ dưới gốc cây trong rừng. Nàng ra ngồi cách xa đó khoảng tầm 

một tên bắn. Vì nàng nói: “Tôi chẵng nỡ thấy con tôi chết”, và nàng 

ngồi đó, thì bên trong đứa bé cất tiếng khóc. 

Chúa đã nghe tiếng khóc của đứa trẻ, và thiên thần Chúa từ trời 

gọi Agar mà rằng: “Agar, ngươi làm gì thế? Ngươi đừng sợ, vì 

Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ khóc từ chỗ nó đang nằm kia. 

Ngươi hãy chỗi dậy, ẵm con đi, và giữ chặt tay nó, vì Ta sẽ cho 

nó trở thành một dân tộc vĩ đại”. Và Thiên Chúa mở mắt cho Agar, 

nàng thấy một giếng nước và đến múc đầy bầu nước cho đứa trẻ 

uống. Chúa phù trợ đứa trẻ; nó lớn lên, cư ngụ trong rừng vắng, và 

trở thành người có tài bắn cung tên. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 33,7-8.10-11,12-13 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (7a) 

1) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã 

cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh, 

chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (7a) 

2) Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ 

Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, 

nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (7a) 

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy các con biết 

tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng 

nhiều phúc lộc. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (7a) 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)           Am 5, 14-15. 21-24 

“Ngươi hãy mang đi xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi,  

và hãy biểu lộ sự chính trực như suối chảy mạnh”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng tìm sự dữ, để các ngươi 

được sống. Và như vậy, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng 

các ngươi, như các ngươi đã nói. Các ngươi hãy ghét sự dữ, và yêu 

sự lành, hãy lập công nơi cửa thành, như vậy có lẽ Chúa là Thiên 

Chúa các đạo binh, sẽ thương xót những kẻ còn sót lại bởi chi tộc 

Giuse. 

Ta khinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi. Ta 

không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi. Nếu 

các ngươi dâng cho Ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật, Ta sẽ không 

chấp nhận. Ta cũng không nhìn đến các lễ khấn tốt đẹp của các 

ngươi; ngươi hãy mang đi cho xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi. Ta 

sẽ không nghe tiếng đàn ca của ngươi. Sự công minh sẽ biểu lộ như 

nước chảy, và sự chính trực như suối chảy mạnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói; hỡi Israel, Ta sẽ chứng 

tỏ lời phản đối ngươi: Ta là Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của 

ngươi. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà 

ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những 

con dê đực. 
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Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

3) Vì ta sở hữu mọi muông thú sơn lâm, và muôn ngàn súc vật 

ở những miền non núi. Ta biết hết thảy mọi giống chim trời, và 

động vật sống nơi đồng ruộng, Ta cũng rõ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

4) Nếu Ta đói, Ta không phải nói với ngươi, vì Ta là chủ địa 

cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng Ta thèm ăn thịt bò, 

hay là Ta thèm uống tiết dê ư? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

5) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia. - Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mt 8,28-34 

“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền 

Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng 

hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên 

rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến 

ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?” 
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Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin 

Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng 

tôi nhập vào đàn heo”. Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. 

Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ 

bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người 

chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ 

ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin 

Người rời khỏi vùng của họ. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         St 22, 1-19 

“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: 

“Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: 

“Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất 

Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ 

chỉ cho ngươi”. Vì vậy ban đêm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn 

theo hai đầy tớ và Isaac, con của ông; khi đã chặt củi dành để đốt 

của lễ toàn thiêu, ông đi đến nơi Chúa đã truyền dạy.  
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Ðến ngày thứ ba, ngước mắt lên, ông thấy nơi còn xa xa; ông 

bảo các đầy tớ rằng: “Các ngươi và con lừa hãy đợi tại đây. Ta và 

con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hành việc thờ phượng xong, chúng 

tôi sẽ trở lại đây với các ngươi”. Ông lấy củi dành để đốt của lễ toàn 

thiêu mà đặt trên vai Isaac, con ông, còn ông thì cầm lửa và gươm. 

Khi cha con cùng đi trên đường, Isaac hỏi cha mình rằng: “Thưa 

cha”. Ông Abraham trả lời: “Hỡi con, con muốn gì?” Isaac nói: 

“Củi và lửa có đây rồi, còn của lễ toàn thiêu ở đâu?” Ông Abraham 

đáp: “Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu”. Vậy hai 

cha con tiếp tục cùng đi. 

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ 

và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. 

Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần 

Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: 

“Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, 

vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng 

đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 

mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền 

bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Ông gọi tên nơi này là “Chúa 

trông thấy”. Bởi vậy, mãi cho đến ngày nay, người ta quen nói rằng 

“Trên núi Chúa sẽ trông thấy”. 

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa 

phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 

dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho 

ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, 

như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và 

mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì 

ngươi đã vâng lời Ta”. 

Ông Abraham trở về cùng các đầy tớ, và họ cùng nhau đi về 

Bersabê, và lập cư tại đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (c. 9). 

1) Tôi mến yêu Chúa, vì Chúa đã nghe, đã nghe tiếng tôi cầu 

khẩn; vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa.  

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (c. 9). 

2) Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã 

chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã 

kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con”. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (c. 9). 

3) Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất 

từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và Người đã 

cứu thoát tôi. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (c. 9). 

3) Bởi Người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và 

chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong 

miền đất của nhân sinh. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của 

nhân sinh (c. 9). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               Am 7, 10-17 

“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai 

người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi 

loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe 

các lời của y”. Vì đây, Amos nói rằng: “Giêrôbôam sẽ chết vì 

gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở”. 
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Và Amasia đã nói với Amos: “Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang 

đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói 

tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương 

quốc”. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, 

cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên 

trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa 

bảo tôi: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. Và này, 

hãy nghe lời Chúa phán: “Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại 

Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần”. Chính vì thế mà Chúa 

phán như sau: “Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con 

gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân 

tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ 

bị đày ải xa quê hương mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b). 

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; 

ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy tự tàng ong. 

Ð. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b). 
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Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm              Mt 9, 1-8 

“Họ tôn vinh Thiên Chúa  

đã ban cho loài người quyền năng như thế”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của 

Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm 

trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại 

rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ 

mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa 

Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng 

những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói 

“Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các 

ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ 

Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về 

nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ 

hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như 

thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67 

“Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, 

 vì thương nhớ mẹ đã qua đời”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua đời tại thành 

Cariatharbê, tức là Hêbron, trong đất Canaan. Ông Abra-ham đến 

khóc lóc thương tiếc bạn mình. Khi lo việc chôn cất, Abraham chỗi 

dậy nói với các con ông Hét rằng: “Tôi là ngoại bang, là khách lạ 

giữa quý ông, xin quý ông nhượng cho tôi một phần mộ để chôn xác 

người nhà tôi qua đời”. Rồi Abraham chôn cất bà Sara vợ ông trong 

Hang Ðôi ngoài đồng ruộng, đối diện với Mambrê, tức Hêbron, 

trong đất Canaan. 

Khi ấy, Abraham đã già nua, và Chúa đã chúc lành cho ông 

trong mọi sự. Abraham nói với người đầy tớ lớn tuổi nhất trong nhà, 

cũng là người quản lý mọi của cải của ông rằng: “Ngươi hãy đặt tay 

vào dưới bắp vế ta mà thề trước mặt Chúa là Thiên Chúa trời đất, sẽ 

không cưới cho con ta một người vợ thuộc dân Canaan mà ta đang ở 

chung với họ đây. Ngươi hãy đi về quê họ hàng ta, mà cưới vợ cho 

con ta là Isaac”. Người đầy tớ thưa lại: “Nếu người phụ nữ không 

muốn theo tôi về xứ này, thì tôi có phải đem con trai ông về quê 

quán của ông chăng?” Abraham trả lời rằng: “Ngươi hãy cẩn thận 

chớ bao giờ dẫn con ta về đó: Chúa là Thiên Chúa, đã đưa ta ra khỏi 

nhà cha ta và quê quán ta, đã phán và thề hứa cùng ta rằng: “Ta sẽ 

ban đất này cho dòng dõi ngươi”. Thiên Chúa sẽ sai thiên thần đi 

trước mặt ngươi, và ngươi cưới cho con trai ta một người vợ trong 

xứ đó. Nếu người phụ nữ không chịu theo ngươi về, thì ngươi  
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không còn mắc lời đoan thề mà ta bảo người đây. Chỉ có một điều là 

đừng dẫn con trai ta về nơi đó”. 

Khi ấy, Isaac đi bách bộ trên đường dẫn đến cái giếng gọi là 

“Ðấng Hằng Sống và Trông Thấy”, vì ông cư ngụ tại mạn nam. Lúc 

gần tối, Isaac đi ra ngoài cánh đồng để suy ngắm. Khi ngước mắt 

lên nhìn, thấy những con lạc đà đang trở về từ đàng xa. Rêbecca 

cũng ngước mắt nhìn thấy Isaac, nàng liền nhảy xuống khỏi lạc đà, 

và hỏi người đầy tớ rằng: “Người đang đi trong cánh đồng để ra đón 

chúng ta là ai vậy?” Người đầy tớ đáp: “Người đó là chủ tôi đấy”. 

Nàng vội vàng lấy khăn che mặt. Người đầy tớ lại kể lại cho Isaac 

hay mọi việc mình đã làm. Isaac đưa Rêbecca vào nhà xếp của Sara 

mẹ ông, ông lấy nàng làm vợ và yêu thương nàng lắm, cho nên ông 

tìm được niềm an ủi bớt thương nhớ mẹ đã qua đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 105, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu, vì đức từ bi Người 

tồn tại muôn đời. Ai nói cho hết được những hành động quyền năng 

của Chúa, ai kể cho xiết mọi lời ngợi khen Người? 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Phúc cho ai tuân giữ những điều huấn lệnh, và luôn luôn 

thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân 

huệ cho dân Ngài. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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3) Xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con, để chúng 

con hân hoan vì hạnh phúc những người Chúa chọn, được chung vui 

bởi niềm vui của dân Ngài, và được hãnh diện cùng phần gia nghiệp 

của Ngài. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Am 8, 4-6. 9-12 

“Ta sẽ cho nạn đói trên đất này:  

nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ 

nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. 

Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng! 

Khi nào hết ngày Sabbath để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ 

giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua 

người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán 

lúa mục nát”. 

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngày ấy Ta sẽ khiến mặt trời lặn 

ngay giữa chính ngọ, và sẽ khiến mặt đất ra tối tăm giữa ban ngày. 

Ta sẽ làm cho các ngày đại lễ của các ngươi trở nên ngày tang tóc, 

cho các bài ca trở thành lời khóc than. Ta sẽ lấy bao bố đặt trên lưng 

các ngươi và khiến mọi người trọc đầu. Ta sẽ làm cho ngày ấy trở 

thành như ngày tang mất con một, và sau cùng nó trở nên ngày cay 

đắng”. 

Thiên Chúa lại phán: “Rồi đây sẽ đến ngày Ta cho nạn đói đến 

trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước đâu, 

nhưng là đói nghe lời Chúa. Người ta sẽ di chuyển từ biển này qua 

biển nọ, từ bắc đến đông: họ đi vòng quanh tìm kiếm lời Chúa, 

nhưng chẳng thấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

1) Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người 

đó tận tâm tìm kiếm Ngài. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

2) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ 

thị Ngài. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

3) Sở dĩ linh hồn con mòn mỏi, là vì luôn luôn khao khát thánh 

dụ của Ngài. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

4) Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các 

thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

5) Này đây, con khao khát huấn lệnh của Ngài; theo lượng công 

minh Ngài, xin cho con được sống. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 

6) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, và con ham muốn 

những chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do 

miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4). 
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Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 9, 9-13 

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc:  

Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn 

thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông 

ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa 

trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn 

cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái 

thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các 

ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe 

vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy 

thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có 

ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta 

không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội 

lỗi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 46, 2 

Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với 

tiếng reo vui.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        St 27, 1-5. 15-29 

“Giacóp chiếm vị và trộm lấy chúc lành của anh”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Isaac đã già, mắt loà không còn trông thấy được nữa. Ông gọi 

con trai cả là Êsau mà bảo rằng: “Hỡi con”. Êsau thưa: “Dạ, con 

đây”. Ông nói tiếp: “Con thấy cha đã già rồi, cha không biết ngày 

nào cha chết. Con hãy lấy khí giới: cung, tên, rồi đi ra ngoài; khi săn 

được gì, con hãy lấy mà dọn món ăn mà con biết cha ưa thích, rồi 

đem cho cha ăn, và cha sẽ chúc lành cho con trước khi cha chết”. 

Bà Rêbecca nghe lời ấy (...) và khi Êsau ra đồng để thi hành 

lệnh của cha (...) thì bà lấy áo tốt của Êsau mà bà vẫn giữ trong nhà, 

đem mặc cho Giacóp. Bà lấy da dê mà bọc tay và quấn cổ Giacóp. 

Ðoạn bà lấy cháo và bánh đã nấu trao cho Giacóp... 

Giacóp bưng lên cho cha mà nói rằng: “Thưa cha”. Isaac nói: 

“Cha nghe rồi. Hỡi con, con là ai?” Giacóp thưa: “Con là Êsau 

trưởng nam của Cha. Con đã làm như cha dạy, xin cha chỗi dậy, 

ngồi ăn thịt con đã săn được để cha chúc lành cho con”. Isaac lại nói 

với con: “Hỡi con, lẽ nào con săn được mau như thế?” Giacóp thưa: 

“Thánh ý Thiên Chúa đã định, nên con chóng được như ý muốn”. 

Isaac bảo rằng: “Hỡi con, con hãy lại đây để cha rờ thử xem con có 

phải là Êsau con của cha hay không”. Giacóp tiến lại gần cha. Isaac 

rờ con mà nói: “Tiếng nói là tiếng Giacóp, còn tay lại là tay Êsau”. 

Ông không nhận ra được, vì tay (cậu) có lông như tay anh cả.  

Vậy ông chúc lành cho con mà nói: “Con có phải là Êsau con 

cha thật không?” Giacóp đáp: “Thưa phải”. Ông nói tiếp: “Hỡi con, 

hãy đem cho cha ăn thịt săn của con, để cha chúc lành cho con”. Khi  
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ông ăn đồ con đem đến xong, con ông lại đem rượu cho ông uống. 

Uống xong, ông bảo con rằng: “Hỡi con, hãy lại đây hôn cha”. 

Giacóp lại gần hôn cha; ông ngửi thấy mùi thơm của bộ áo con, thì 

chúc lành cho con mà rằng: “Mùi thơm của con ta như mùi hương 

cánh đồng phì nhiêu mà Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban 

cho con những giọt sương trời, giải đất mầu mở, lúa miến và rượu 

nho dư đầy. Các dân tộc sẽ suy phục con, các chi họ sẽ sấp mình 

trước con. Con hãy làm chủ các anh em con, các con cái của mẹ con 

sẽ phủ phục trước mặt con. Ai nguyền rủa con, thì sẽ bị nguyền rủa; 

và ai chúc lành cho con, thì sẽ được đầy phúc lành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 134, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu (c. 3a). 

1) Các ngươi hãy ngợi khen danh Chúa, hãy ngợi khen Chúa, 

hỡi các tôi tớ của Người là những kẻ đứng trong nhà Chúa, trong 

tiền đường nhà Chúa chúng ta. 

Ð. Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu (c. 3a). 

2) Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu; hãy ca 

tụng danh Chúa, vì danh Người rất ngọt ngào. Vì Chúa đã chọn 

Giacóp cho mình, đã chọn Israel làm sở hữu. 

Ð. Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu (c. 3a). 

3) Tôi đã nhận biết Chúa cao cả, Thiên Chúa chúng tôi vượt lên 

trên hết thảy các thần. Mọi sự Chúa muốn Chúa đã làm, trên trời 

dưới đất, trong biển và nơi các vực thẳm. 

Ð. Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu (c. 3a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)               Am 9, 11-15 

“Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, 

 và sẽ trồng họ trên đất của họ”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Ðây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của 

Ðavít đã xiêu đổ, Ta sẽ lấp những lỗ hổng nơi tường, trùng tu lại 

những gì đổ nát. Ta sẽ xây dựng lại như ngày xưa, để chúng chiếm 

hữu những gì còn sót của Êđom và tất cả các dân tộc, vì chúng đã 

xưng tụng danh Ta”. 

Chúa hoàn thành những việc Chúa đã phán như thế. Và Chúa 

còn phán: “Ðây đã đến những ngày mà người cày ruộng tiếp nối 

người thợ gặt, kẻ ép nho tiếp nối người gieo giống. Từ các núi non, 

rượu nho mới sẽ chảy tuôn tràn, và từ các đồi, rượu sẽ vọt ra lai 

láng. Ta sẽ đem Israel dân Ta bị lưu đày trở về. Họ sẽ xây lại các 

thành phố bị bỏ hoang và cư ngụ tại đó. Họ sẽ trồng nho và sẽ uống 

rượu nho. Họ sẽ lập vườn, và sẽ ăn quả sinh ra ở nơi ấy. Ta sẽ trồng 

họ trên đất của họ, và không khi nào họ bị nhổ ra khỏi đất Ta đã ban 

cho họ. Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 84, 9. 11-12. 13-14 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc của Người (c. 9). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an, bình an cho dân tộc và 

các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc của Người (c. 9). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau; đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc của Người (c. 9). 
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3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lối bước của Người. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc của Người (c. 9). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 9, 14-17 

“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu  

khi tân lang còn đang ở với họ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan 

đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái 

thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với 

họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân 

lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ 

mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải 

mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng 

không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, 

và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai 

được nguyên vẹn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. 

Hoặc đọc               Ga 17, 20-21 

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho chúng, để chúng 

nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.  
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CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1           Dcr 9, 9-10 

“Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Dacaria. 

Ðây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu 

nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người 

là Ðấng công chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên 

lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi 

Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá 

huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của 

Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận 

cùng trái đất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (c. 1). 

1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con 

sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng 

Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (c. 1). 

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (c. 1). 
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3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (c. 1). 

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện 

trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai sa ngã, và cho 

mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (c. 1). 

Bài Ðọc 2             Rm 8, 9. 11-13 

“Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được  

hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng 

sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. 

Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc 

về Người. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu 

Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức 

Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em 

được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. 

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác 

thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống 

theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh 

em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ 

được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 17 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 11, 25-30 

“Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời 

đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người 

hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho 

những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự 

đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. 

Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải 

cho. 

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, 

Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và 

hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và 

tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và 

gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1              Ed 2, 2-5 

“Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng  

giữa họ vẫn có một tiên tri”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào 

tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con 

người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn 

phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta 

cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy 

mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy'. Hoặc 

chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và 

chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 

Ð.  Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót 

chúng con (c. 2cd). 

1) Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. 

Kìa, như mắt những người nam tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông.  

Ð.  Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót 

chúng con (c. 2cd). 

2) Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chủ bà, 

mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như 

thế, cho tới khi Người thương xót chúng tôi. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ð.  Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót 

chúng con (c. 2cd). 

3) Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng 

con đã bị khinh dể ê chề quá đỗi! Linh hồn chúng con thật là no 

ngấy lời chê cười của tụi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng. 

Ð.  Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót 

chúng con (c. 2cd). 

Bài Ðọc 2               2 Cr 12, 7-10 

“Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi,  

để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho 

tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của 

Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi 

tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức 

mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”.  

Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, 

để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong 

sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn 

khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             1 Pr 1, 25 

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin 

Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Mc 6, 1-6 

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo 

Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và 

nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi 

đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi 

đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải 

bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và 

Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp 

phạm vì Người. 

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị 

khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không 

làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và 

Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng 

chung quanh mà giảng dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
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CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1                Is 66, 10-14c 

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai 

yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than 

khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê 

nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang 

của nó.  

Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy 

đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. 

Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên 

đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại 

Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng 

các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ 

Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20 

Ð. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi 

vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển 

vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.  

Ð. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 
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2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh 

thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, 

Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! 

Ð. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến 

qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, 

Người thống trị tới muôn đời. 

Ð. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã 

làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao! Chúc tụng Chúa 

là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu 

đối với tôi. 

Ð. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1). 

Bài Ðọc 2           Gl 6, 14-18 

“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một 

điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho 

thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng 

có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện 

chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc 

đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì 

không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh 

của Chúa Giêsu. 

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, ở cùng anh em! Amen. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm       Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20} 

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các 

ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà 

chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa 

của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở 

giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và 

đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy 

nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự 

bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an 

lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những 

thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang 

nhà nọ. 

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn 

những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành 

và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'. 

{“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì 

hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính 

vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. 

Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến 

gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan 

dung hơn thành này”. 

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, 

nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người 

bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã  
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ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của 

kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con 

chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui 

mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             St 28, 10-22a 

“Ông thấy một cái thang dựng đứng, 

 thấy các thiên thần lên xuống trên thang,  

và nghe Thiên Chúa phán”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang 

thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ 

đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. 

Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu 

thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy. 

Chúa ngự trên đầu thang và phán rằng: “Ta là Thiên Chúa 

Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa Isaac: Ta sẽ ban cho ngươi  
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và dòng dõi ngươi đất ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông 

đúc như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ tràn sang đông, tây, nam, bắc, và 

nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên thế giới này sẽ được 

chúc phúc. Bất cứ ngươi đi đâu, Ta sẽ gìn giữ ngươi và Ta sẽ dẫn 

ngươi vào đất này: Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đã thi hành 

điều Ta hứa với ngươi”. 

Khi Giacóp tỉnh giấc mộng, ông nói: “Quả thực Chúa ngự nơi 

này mà tôi không biết”. Ông run sợ mà nói rằng: “Nơi này đáng 

kinh hãi là dường nào! Ðây chẳng khác gì đền của Thiên Chúa và 

cửa thiên đàng”. Sáng ngày Giacóp chỗi dậy, ông lấy hòn đá đã 

dùng gối đầu mà dựng lên làm bia ghi dấu, rồi đổ dầu lên trên. Ông 

gọi tên thành ấy là Bêthel, khi trước thành này gọi là Luza. 

Giacóp đã khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở với con và gìn giữ 

con trên đường con đang đi, ban cho con cơm ăn áo mặc, và nếu con 

trở về nhà cha con bằng yên, thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của con và 

hòn đá con dựng lên làm bia ghi dấu đây sẽ gọi là Nhà của Thiên 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b). 

1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ 

dưới bóng của Ðấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là 

chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài”. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b). 

2) Vì chính Ngài sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và 

thoát khỏi quan ôn tác hại. Ngài sẽ che chở bạn trong bóng cánh của 

Ngài, và dưới cánh Ngài, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Ngài 

là mã giáp và khiên thuẫn. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b). 
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3) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở 

người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ 

nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. 

Ð. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)       Hs 2, 14. 15-16. 19-20 

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, 

và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn 

thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập. Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, 

sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: 'Chồng tôi', chứ nó sẽ không gọi Ta là 

'Ông chủ tôi' nữa”. 

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với 

ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. 

Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð. Chúa nhân ái và từ bi (c. 8a). 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð. Chúa nhân ái và từ bi (c. 8a). 

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và 

thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang 

cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð. Chúa nhân ái và từ bi (c. 8a). 
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3) Người ta nói tới quyền năng trong những việc đáng sợ, và kể 

ra sự vĩ đại của Ngài. Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu 

bao la, và hân hoan vì đức công minh của Chúa. 

Ð. Chúa nhân ái và từ bi (c. 8a). 

4) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð. Chúa nhân ái và từ bi (c. 8a). 

Alleluia                Tv 144, 14cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 9, 18-26 

“Con gái tôi vừa mới chết, 

 nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy 

Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng 

xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi 

dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn 

bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và 

chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm 

đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, 

trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin 

của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh. 

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi 

kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, 

con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười 

Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé 

và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               St 32, 22-32 

“Tên ông sẽ được gọi là Israel,  

vì ông có sức mạnh chống lại Thiên Chúa”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Giacóp chỗi dậy sớm, đem hai vợ, hai 

người đầy tớ gái, và mười một người con đi sang qua khe suối 

Giabốc. Sau khi dẫn họ và đem tất cả của cải qua bên kia suối, ông 

ở lại một mình, và đây, có một người vật lộn với ông cho đến sáng. 

Người ấy thấy mình không thể vật ngã Giacóp được, nên đá vào gân 

đùi ông, và lập tức gân ấy khô bại. Người ấy nói với ông rằng: “Hãy 

buông ta ra, vì đã hừng đông rồi”. Ông trả lời: “Tôi chỉ buông ông 

ra khi nào ông chúc lành cho tôi”. Vậy người ấy hỏi: “Ông tên gì?” 

Ông trả lời: “Tôi tên là Giacóp”. Người ấy lại nói: “Tên ông sẽ 

không còn gọi là Giacóp nữa, nhưng sẽ gọi là Israel, vì nếu ông có 

sức mạnh chống lại Thiên Chúa, ắt ông sẽ còn mạnh sức thắng được 

loài người”. Giacóp hỏi người ấy: “Xin ông cho tôi biết ông tên gì?” 

Người ấy đáp: “Tại sao ông lại hỏi tên ta?” Bấy giờ người ấy chúc 

lành cho Giacóp chính nơi ấy. Giacóp đặt tên cho nơi ấy là Phanuel,  
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và bảo rằng: “Tôi đã thấy Chúa nhãn tiền mà mạng sống tôi vẫn an 

toàn”. 

Khi ông đã ra khỏi Phanuel, thì mặt trời liền mọc lên, nhưng 

ông đi khập khễnh một chân. Vì lẽ đó, con cái Israel không ăn gân 

đùi cho đến ngày nay, vì gân đùi Giacóp bị khô bại: bởi thiên thần 

đã đá vào gân đùi ông, nên ông bị bại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 16, 1. 2-3. 6-7. 8b và15 

Ð. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan (c. 15a). 

1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con; xin để ý đến 

lời con kêu cứu, lắng tai nghe con thốt ra từ cặp môi chân thành!  

Ð. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan (c. 15a). 

2) Từ cái nhìn của Chúa hãy diễn ra sự phán quyết về con: vì 

mắt Ngài thấy rõ điều chân chính. Nếu Ngài lục soát lòng con, nếu 

ban đêm Ngài thăm viếng, nếu Ngài thử con trong lửa, Ngài sẽ 

không gặp điều gian ác ở nơi con. 

Ð. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan (c. 15a). 

3) Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con; lạy Chúa, xin lắng 

tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lùng của 

Chúa, là Ðấng giải thoát khỏi bọn đối phương những ai tìm nương 

tựa tay hữu của Ngài. 

Ð. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan (c. 15a). 

4) Xin che chở con trong bóng cánh tay Ngài. Phần con, nhờ 

công chính, sẽ được thấy thiên nhan; khi thức giấc, con no thoả nhìn 

chân dung Chúa. 

Ð. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan (c. 15a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         Hs 8, 4-7. 11-13 

“Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã 

làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc 

tượng thần, để Ta tàn phá đi. 

“Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận 

chúng. Chúng không thể thanh tẩy mình đến bao giờ? Con bê này 

bởi Israel mà ra, người thợ đúc đã làm ra nó, nó đâu phải là thần. 

Con bê của Samaria sẽ giống như con nhện. Chúng gieo gió thì sẽ 

gặt bão: lúa mì của chúng chẳng đâm bông, mà nếu có bông cũng 

chẳng có hạt, và nếu có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt 

hết. 

“Ephraim làm thêm bàn thờ để phạm tội, những bàn thờ này đã 

nên dịp tội cho nó. Vì Ta viết cho nó muôn ngàn lề luật, và nó coi 

như không can gì đến nó. Chúng sẽ dâng của lễ, sẽ hiến tế thịt thà, 

chúng cứ việc ăn, Chúa không chấp nhận đâu. Chúa sẽ nhớ lại sự 

gian ác của chúng và sẽ phạt tội chúng: chúng sẽ hướng về Ai-cập”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 113B, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10 

Ð. Nhà Israel! cậy tin vào Chúa (c. 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Thiên Chúa chúng ta ngự trên trời, phàm điều chi Người ưng 

ý, Người đã thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự 

vật do tay người tác tạo. 

Ð. Nhà Israel! cậy tin vào Chúa (c. 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúng có miệng mà không nói năng; chúng có mắt mà 

không nhìn thấy; chúng có tai mà chẳng khá nghe; chúng có mũi mà 

không biết ngửi. 
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Ð. Nhà Israel! cậy tin vào Chúa (c. 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúng có tay mà không sờ mó; chúng có chân mà chẳng 

bước đi. Sẽ nên giống y như chúng, bao nhiêu kẻ làm ra và cậy tin 

vào chúng. 

Ð. Nhà Israel! cậy tin vào Chúa (c. 9a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 9, 32-38 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ 

ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng 

kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân 

Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng 

quỷ mà trừ quỷ”. 

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ 

trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành 

mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động 

lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không 

có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, 

mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 
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Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)          St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a 

“Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang,  

vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân 

chúng kêu vua Pharaon, xin cho họ của ăn. Vua trả lời họ rằng: 

“Các ngươi hãy đến cùng Giuse và ông bảo thế nào, các ngươi hãy 

làm như vậy”. Cơn đói kém ngày càng gia tăng khắp mặt đất. Bấy 

giờ ông Giuse mở các kho lúa, bán cho người Ai-cập, vì họ cũng đói 

kém khổ sở. Khắp mọi nước, người ta tuôn đến Ai-cập để mua 

lương thực ăn cho đỡ đói. 

Các con ông Giacóp cũng đi chung với những người khác đến 

Ai-cập để mua lúa, vì nạn đói cũng hoành hành trong đất Canaan. 

Giuse có quyền trên toàn lãnh thổ Ai-cập, nên ông bán lúa thóc cho 

hết mọi người. Khi các anh của Giuse sấp mình lạy ông, ông nhận ra 

các anh, nên ông nói giọng cứng cỏi như nói với khách lạ. Ông hỏi 

họ: “Các ngươi ở đâu đến?” Họ đáp: “Chúng tôi từ đất Canaan đến 

mua thực phẩm”. 

Giuse đã truyền giam họ trong ba ngày; đến ngày thứ ba, ông 

cho dẫn họ ra khỏi tù và bảo rằng: “Các ngươi hãy làm điều ta dạy 

bảo, thì sẽ được sống: vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các ngươi là  
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người lương thiện thì một người trong các ngươi sẽ ở lại trong tù, 

còn những người khác hãy đem lúa về nhà. Rồi các ngươi hãy dẫn 

đứa em út các ngươi tới đây cho ta, để ta có thể tin lời các ngươi, và 

các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đã làm như Giuse dạy bảo. 

Bấy giờ họ mới nói với nhau rằng: “Chúng ta phải chịu thế này 

thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta. Chúng ta đã 

thấy tâm hồn em chúng ta khổ sở, khi nó năn nỉ chúng ta tha cho nó, 

nhưng chúng ta không chịu nghe. Vì thế nên chúng ta phải chịu nỗi 

khốn khổ này”. Bấy giờ, một người trong anh em là Ruben nói rằng: 

“Chớ thì tôi đã chẳng bảo anh em đừng có phạm đến đứa trẻ sao”. 

Nhưng không ngờ rằng Giuse hiểu tiếng họ, vì ông dùng thông ngôn 

mà nói với họ. Ông Giuse lánh mặt đi một chút mà khóc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 32, 2-3. 10-11. 18-19 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm; với đàn mười dây, 

hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát 

mừng Người với tiếng râm ran. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

2) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng 

của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài 

còn mãi đời nọ sang đời kia. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Hs 10, 1-3. 7-8. 12 

“Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Ðất càng 

màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ 

đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan 

các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói: “Chúng ta không có 

vua, vì chúng ta không kính sợ Chúa: và nhà vua sẽ làm gì cho 

chúng ta?” 

Samaria đã làm cho vua mình qua đi như bọt nước. Những nơi 

cao dựng tượng thần sẽ bị phá huỷ: Ðó là tội lỗi của Israel! Cây ké 

và gai góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non 

rằng: Hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng: Hãy đổ 

xuống trên chúng ta cho rồi! Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính 

và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới: 

Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự 

công chính cho các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn (c. 4b). 

1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi 

điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm 

hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. 

Ð. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn (c. 4b). 

2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa; hãy tìm kiếm 

thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã 

làm, những phép lạ, và những điều miệng Ngài phán quyết. 

Ð. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn (c. 4b). 
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3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người; hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn (c. 4b). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 10, 1-7 

“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho 

các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và 

chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. 

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi 

là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và 

Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu 

người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm 

và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. 

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con 

đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người 

Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. 

Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'“. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 

“Ðể cứu sống anh em mà Thiên Chúa  

đã sai em xuống Ai-cập trước anh em”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse 

rằng: “Thưa ngài, xin ngài nghe tôi tớ của ngài nói đôi lời, xin ngài 

đừng phẫn nộ với tôi tớ của ngài, vì sau vua Pharaon ngài là chủ của 

tôi. Trước đây ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: “Các ngươi còn cha, 

còn đứa em nào nữa chăng?” Chúng tôi đã trả lời với ngài rằng: 

Chúng tôi còn cha già, và một đứa em út sinh ra lúc cha chúng tôi 

đã già. Anh áp út đã chết rồi: mẹ nó chỉ còn lại một mình nó, cha 

chúng tôi thương nó lắm. Vậy mà ngài đã bảo các tôi tớ ngài: “Hãy 

đem nó tới đây cho ta xem thấy nó”. Chúng tôi đã thưa với ngài 

rằng: “Ðứa nhỏ không thể bỏ cha nó được”. Nhưng ngài đã nói dứt 

khoát với các tôi tớ ngài rằng: “Nếu em út các ngươi không tới với 

các ngươi, thì các ngươi sẽ không thấy mặt ta nữa”. Vậy khi chúng 

tôi trở về cùng tôi tớ của ngài là cha chúng tôi, chúng tôi đã thuật lại 

hết mọi điều ngài đã nói. Cha chúng tôi bảo rằng: “Các con hãy trở 

lại mua thêm ít lúa thóc nữa”. Chúng tôi trả lời với người rằng: 

“Chúng con không thể đi được. Nếu em út đi với chúng con, thì 

chúng con cùng đi chung với nhau. Nếu em út không đi với chúng 

con, thì chúng con không dám đến trước mặt người”. Cha chúng tôi 

nói: “Các con biết rằng bạn ta chỉ sinh ra cho ta hai đứa con trai, 

một đứa đã ra đi và các con đã nói nó phải thú dữ ăn thịt, và cho đến 

nay chưa thấy nó trở về; các con lại đem thằng này đi nữa, nếu dọc  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

đường có gì rủi ro xảy đến cho nó, thì các con đưa cha già đầu bạc 

sầu não này xuống suối vàng cho rồi”. 

Khi ấy Giuse không thể cầm lòng nổi trước mặt mọi người đang 

đứng đấy, nên truyền cho mọi người ra ngoài, và không còn người 

nào khác ở đó lúc ông tỏ cho anh em biết mình, ông khóc lớn tiếng: 

những người Ai-cập và cả nhà vua đều nghe biết. Giuse nói với các 

anh em rằng: “Tôi là Giuse đây, cha còn sống không?” Các anh em 

sợ hãi quá nên không dám trả lời. Giuse nói với anh em cách nhân 

từ rằng: “Hãy đến gần tôi”. Khi họ đến gần, ông lại nói: “Tôi là 

Giuse em các anh mà các anh đã bán sang Ai-cập. Các anh chớ 

khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu 

sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai-cập trước anh 

em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm  

 (c. 5a). 

1) Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi sự 

nâng đỡ bằng cơm bánh. Ngài đã sai một người đi trước họ: Giuse 

đã bị bán để làm nô lệ. 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm  

 (c. 5a). 

2) Thiên hạ đã lấy xiềng để trói chân người, và cổ người bị cột 

bằng xích sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tiên đoán của người, lời 

của Chúa đã biện minh cho người. 

Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm  

 (c. 5a). 

3) Vua đã sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đã giải 

phóng người. Vua đã tôn người làm chủ của mình, và làm chúa trên 

toàn diện lãnh thổ. 
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Ð.  Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm  

 (c. 5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu 

thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta 

mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và 

mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như 

người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng 

mình trên chúng và đút cho chúng ăn. 

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ 

không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt 

Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là 

Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 79, 2ac và 3b. 15-16 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b). 

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên 

các vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin tỉnh thức quyền 

năng của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b). 

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; tự trời cao xin nhìn 

coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu 

Ngài đã cấy; bảo vệ ngành nho mà tay Ngài đã củng cố cho mình. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng 

con được ơn cứu sống (c. 4b). 
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Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 10, 7-15 

“Các con đã lãnh nhận nhưng không,  

thì hãy cho nhưng không”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy 

đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh 

nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi 

được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì 

hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong 

đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ 

mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người 

xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con 

hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự 

bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp 

rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay 

thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong 

ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung 

hơn thành ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        St 46, 1-7. 28-30 

“Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những gì 

ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông dâng hy tế lên Thiên Chúa 

của Isaac, cha của ông. Ban đêm trong một thị kiến, ông nghe Chúa 

gọi ông và nói với ông rằng: “Hỡi Giacóp, Giacóp!” Ông liền thưa: 

“Này con đây”. Thiên Chúa nói tiếp: “Ta là Thiên Chúa rất hùng 

mạnh của cha ngươi, nên ngươi đừng sợ, hãy xuống xứ Ai-cập, vì ở 

đó Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ xuống đó với 

ngươi. Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi trở về, (sau khi) tay Giuse đã 

vuốt mắt cho ngươi”. 

Bấy giờ Giacóp bỏ Giếng Thề mà đi: các con cái đưa ông và vợ 

con lên các xe Pharaon đã phái đến rước cha già và tất cả những gì 

ông có ở Canaan; ông sang Ai-cập với tất cả dòng dõi ông, gồm con 

trai, con gái và cháu chắt. 

Bấy giờ Giacóp sai Giuđa đi trước báo tin cho Giuse biết mà 

đón rước cha tại Ghêsen. Khi ông đến đó, thì Giuse thắng xe đi đón 

cha tại Ghêsen. Vừa thấy cha, ông ôm cổ cha mà khóc. Giacóp nói 

với Giuse rằng: “Cha chết cũng vui lòng, vì cha đã trông thấy mặt 

con và biết con còn sống”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 
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1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong 

đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, 

Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia 

nghiệp họ còn mãi muôn đời. Ngày tai hoạ, những người đó không 

tủi hổ, và trong nạn đói, họ sẽ được ăn no. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu, 

bởi vì Chúa yêu điều chân lý, và không bỏ rơi những tôi tớ trung 

thành. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ: trong cơn khốn khó, 

Người là chỗ họ dung thân, Chúa bang trợ và giải thoát họ. Người 

giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Hs 14, 2-10 

“Chúng tôi sẽ không còn nói rằng:  

Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. 

Trích sách Tiên tri Hôsê. 

Ðây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa 

ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang 

lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: 'Xin hãy xoá 

bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca 

tụng. Assurô sẽ không giải thoát chúng tôi; chúng tôi sẽ không cỡi 

ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do 

tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương 

xót'. 

“Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì 

Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như  
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bông huệ, và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum 

sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ôliu và hương thơm của nó như 

hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của 

nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng 

danh như rượu Liban. 

“Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính 

Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương 

nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn 

ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các 

việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và 

những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục 

ngã trên đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 và 17 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b). 

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu 

Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi 

lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b). 

2) Nhưng Chúa ưa sự thật trong tâm khảm, và trong đáy lòng, 

Chúa dạy con điều khôn. Xin dùng cành hương thảo rảy con thanh 

khiết; xin tẩy rửa cho con được hơn tuyết trắng tinh. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b). 

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b). 

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ 

loan truyền lời ca khen. 
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Ð. Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy vào Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 10, 16-23 

“Không phải chính các con nói,  

nhưng là Thánh Thần của Cha các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy 

sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con 

hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy 

coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh 

đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm 

quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại 

được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo 

nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết 

phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh 

Thần của Cha các con nói trong các con. 

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại 

với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ 

bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được 

cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn 

sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp 

hết các thành Israel trước khi Con Người đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; tay hữu Chúa đầy 

đức công minh.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)      St 49, 29-33; 50, 15-24 

“Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh em, 

 và dẫn anh em ra khỏi đất này”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Giacóp trối lại cho các con rằng: “Cha 

sắp về sum họp cùng dân cha. Các con hãy chôn xác cha gần mồ 

cha ông, trong hang đôi ngoài cánh đồng của Êphron, người Hêthê, 

ngang thung lũng Mambrê trong đất Canaan, mà Abraham đã mua 

của Êphron, người Hêthê, để làm nghĩa trang. Nơi đó đã mai táng 

Abraham và bạn ông là Sara, nơi đó cũng đã mai táng Isaac và bạn 

ông là bà Rébecca, nơi đó cũng đã mai táng bà Lia”. Trối cho các 

con xong, Giacóp rút chân lên giường và trút hơi thở, trở về sum 

họp với dân người. 

Khi Giacóp đã qua đời, anh em của Giuse lo sợ và nói với nhau 

rằng: “Có khi Giuse còn nhớ sự sỉ nhục đã phải chịu mà trả đũa lại 

điều ác mà chúng ta đã làm chăng?” Họ liền sai người đến nói với 

Giuse rằng: “Trước khi chết, cha ngài đã trối lại cho chúng tôi là 

hãy lấy lời cha mà nói với người rằng: “Cha xin con hãy quên tội ác 

và lỗi lầm của các anh con đã làm cho con”. Chúng tôi cũng xin 

ngài tha thứ tội ác của các tôi tớ Thiên Chúa của cha ngài”. Nghe 

vậy, Giuse bật khóc lên. Các anh em của Giuse đến sấp mình xuống 

đất mà nói rằng: “Chúng tôi là tôi tớ của ngài”. Giuse đáp rằng: 

“Anh em đừng sợ! Nào chúng ta có thể chống lại thánh ý Chúa sao? 

Các anh đã lo nghĩ sự dữ cho tôi, nhưng Thiên Chúa đã đổi nó ra sự 

lành để tôi được vinh hiển như anh em thấy hôm nay và để cứu sống  
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nhiều dân tộc. Anh em đừng sợ, chính tôi sẽ nuôi dưỡng anh em và 

con cái anh em”. Ông đã an ủi và lấy lời êm dịu hiền lành mà nói 

với anh em. 

Giuse và gia quyến cha của ông đã cư ngụ trong nước Ai-cập, 

và ông sống được một trăm mười tuổi. Ông đã được thấy con cái 

của Ephraim đến ba đời. Con cái của Makir, là con của Manassê 

cũng đã sinh ra trên đầu gối Giuse. Các việc ấy đã qua đi, Giuse đã 

nói cùng anh em: “Sau khi tôi chết, Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh 

em, và dẫn anh em ra khỏi đất này và đưa đến đất mà Người đã thề 

hứa ban cho Abraham, Isaac và Giacóp”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (Tv 68, 33). 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, 

hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (Tv 68, 33). 

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm 

Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, 

hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (Tv 68, 33). 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (Tv 68, 33). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              Is 6, 1-8 

“Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua,  

Người là Chúa các đạo binh”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai 

cao, và đuôi áo của Người phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng 

trước mặt Người, mỗi vị có sáu cánh: hai cánh che mặt, hai cánh 

phủ chân và hai cánh để bay. Các vị đó luân phiên tung hô rằng: 

“Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể 

địa cầu đầy vinh quang Chúa!” Các nền nhà đều rung chuyển trước 

tiếng tung hô, và Ðền thờ đầy khói. 

Tôi nói rằng: “Vô phúc cho tôi, tôi chết mất! Vì lưỡi tôi nhơ 

bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. 

Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm 

cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp gắp từ trên bàn thờ. Ngài đặt 

than lửa vào miệng tôi và nói: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm 

đến lưỡi ngươi, lỗi ngươi được xoá bỏ, tội của ngươi được tha thứ”. 

Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho 

Chúng Ta?” Tôi liền thưa: “Này con đây, xin hãy sai con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 

Ð. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

1) Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy 

quyền, Ngài đã thắt long đai. 

Ð. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai 

báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở; tự đời đời vẫn có Chúa. 

Ð. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin; lạy Chúa, sự thánh 

thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn đời. 
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Ð. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 10, 24-33 

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ 

không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng 

thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ 

nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con 

đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố 

lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói 

với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con 

nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. 

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết 

được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn 

xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng 

tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con 

không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả 

rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội 

phần. 

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ 

tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai 

chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha 

Thầy là Ðấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo 

nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa. 

Hoặc đọc            Mt 11, 28 

Chúa phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến 

cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. 
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CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1          Is 55, 10-11 

“Chúng làm cho đất phì nhiêu”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở 

lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, 

cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm 

bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta 

mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm 

tròn sứ mạng Ta uỷ thác”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 

Ð. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8). 

1) Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất 

trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề 

nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. 

Ð. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8). 

2) Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới 

giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng 

đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho 

mầm cây trong đất. 

Ð. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8). 

3) Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của 

Ngài khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm 

đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ. 

Ð. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8). 
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4) Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung 

lũng được che lợp bằng ngũ cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan 

ca. 

Ð. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8). 

Bài Ðọc 2                 Rm 8, 18-23 

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này 

không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng 

ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên 

Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì 

chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với 

hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, 

để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. 

Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và 

đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ 

có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của 

Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm 

nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23} 

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. 

Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống 

thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người 

dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: 
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“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có 

hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống 

trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi 

mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô 

héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có 

hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có 

hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”. 

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ 

ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết 

những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã 

có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có 

cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ 

nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. 

Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi 

lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng 

dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, 

tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa 

chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; 

và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: 

Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều 

các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con 

nghe, mà không được nghe. 

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào 

nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp 

lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. 

Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng 

chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông 

nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, 

thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, 

nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết 

nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ  
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nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt 

được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.] 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1                 Am 7, 12-15 

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng 

Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống 

và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh 

điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng 

Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con 

của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi 

tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: 

“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

Bài Ðọc 2        Ep 1, 3-10 {hoặc 3-14} 

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người  

trước khi tạo dựng thế gian”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng 

trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người 

trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và 

tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. 

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc 

làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân  
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sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ 

máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. 

Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn 

ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của 

Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian 

viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô. 

{Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, 

được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo 

thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, 

chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh 

em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi 

anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. 

Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được 

ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.} 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm           Mc 6, 7-13 

“Người bắt đầu sai các ông đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người 

đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người 

truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang 

bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và 

đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì 

ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không 

nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố 

cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều 

quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1               Ðnl 30, 10-14 

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng 

Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị 

của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng 

Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. 

Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn 

cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để 

các ngươi có thể nói: 'Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật 

xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?' Nó 

cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: 'Ai 

trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để 

chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?' Nhưng lời ở 

sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để 

các ngươi thực thi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 68, 14 và 17. 30-31. 33-34. 36ab và 37 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (c. 33). 

1) Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, 

đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức 

từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời 

con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn 

đến tấm thân con. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (c. 33). 

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ 

bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và 

con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (c. 33). 

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (c. 33). 

4) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì 

của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại 

đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (c. 33). 

Bài Ðọc 2                   Cl 1, 15-20 

“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng 

tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được  
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tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản 

thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành 

nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài 

tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là 

nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi 

loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. 

và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ 

máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời 

dưới đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 10, 25-37 

“Ai là anh em của tôi?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu 

rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người 

nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì 

trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa 

ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy 

thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả 

lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó 

muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là 

anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp: 

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn 

cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy 

nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông 

thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, 

trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi 

đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó  
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lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn 

nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai 

quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc 

người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ 

trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của 

người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ 

lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng 

hãy đi và làm như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Xh 1, 8-14.22 

“Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, 

ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: “Kìa, dân tộc 

con cái Israel nhiều và hùng mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy 

khôn khéo đàn áp chúng, kẻo chúng gia tăng lên nhiều. Và nếu xảy 

ra chiến tranh, chúng sẽ tiếp tay quân thù đánh lại chúng ta, rồi rút 

lui khỏi xứ chúng ta”. 
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Vậy vua truyền lệnh cho các trưởng dịch bắt họ làm việc cực 

nhọc hơn, bắt họ xây những thành Phithom và Ramsê làm kho tàng 

cho Pharaon. Nhưng người ta càng đàn áp họ, thì họ lại càng sinh 

sản và bành trướng nhiều hơn. Các người Ai-cập càng ghen ghét 

con cái Israel và càng bắt họ làm việc khổ cực hơn. Người ta làm 

cho đời sống họ thêm cay cực, bắt họ làm những việc nặng nhọc, 

nhồi đất, đúc gạch và làm mọi công việc đồng áng. Bấy giờ vua 

Pharaon truyền lệnh cho toàn dân của vua rằng: “Bất cứ con trai 

(Do-thái) nào mới sinh, thì hãy ném nó xuống sông, chỉ để lại 

những trẻ gái mà thôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi - Israel hãy xướng 

lên - nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng 

chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi 

họ bầng bầng giận dữ chúng tôi. 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con 

người chúng tôi; bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! 

Chúc tụng Chúa vì Người đã không để chúng tôi nên mồi trao đưa 

vào răng chúng. 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

3) Hồn chúng tôi như cánh chim non thoát khỏi lưới dò của 

người gài bẫy bắt chim. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát 

thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời 

đất! 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)          Is 1, 10-17 

“Các ngươi hãy tắm rửa,  

hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Hỡi các hoàng tử Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân Gômôra, 

hãy lắng tai nghe luật Thiên Chúa chúng ta. Chúa phán: “Muôn vàn 

hy lễ có ích lợi gì cho Ta? Ta đã chán chê và không còn ưa thích 

những của lễ toàn thiêu bằng chiên đực, mỡ các súc vật béo, máu bò 

đực, chiên con và dê đực. 

“Khi các ngươi đến trước mặt Ta, ai kiểm soát các vật ấy nơi 

tay các ngươi, để các ngươi đi vào hành lang của Ta? Các ngươi 

đừng tiếp tục hiến dâng cho Ta những lễ tế vô ích nữa. Ta ghê tởm 

mùi hương. Ta không chịu được các ngày đầu tháng, các ngày 

Sabbat và các ngày lễ trọng khác. Những cuộc hội họp của các 

ngươi đều là gian ác. 

“Tâm hồn Ta chán ghét những ngày trăng mới và các lễ trọng 

của các ngươi. Tất cả những thứ đó đã làm khổ Ta, Ta đã nhàm 

chán chịu đựng rồi. Và khi các ngươi giơ tay các ngươi lên, thì Ta 

quay mặt đi. Khi các ngươi càng cầu nguyện, thì Ta càng không 

nhậm lời, vì tay các ngươi vấy đầy máu. 

“Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt Ta 

các tư tưởng xấu xa; đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy 

tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng 

cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 49, 8-9.16bc-17.21 và 23 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 
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1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà 

ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những 

con dê đực. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng 

Ta cũng giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt 

ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai 

đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 10, 34 - 11, 1 

“Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ 

tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không 

đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến 

để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu 

với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà 

mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với 

Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng  
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với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không 

xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và 

kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. 

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp 

Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với 

danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào 

đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ 

lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong 

những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh 

nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không 

mất phần thưởng đâu”. 

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai 

tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các 

thành phố của các ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Xh 2, 1-15a 

“Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên;  

và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”. 
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Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi đi 

cưới vợ cũng trong chi tộc mình. Nàng mang thai và sinh hạ một 

con trai. Thấy con trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng giấu kín trong ba 

tháng. Khi thấy không thể nào giấu kín được nữa, nàng liền lấy 

chiếc thúng trét nhựa thông, rồi bỏ đứa trẻ vào trong, đem thả trong 

đám sậy ở bờ sông. Chị đứa bé đứng xa xa để quan sát sự việc xảy 

ra thế nào. 

Bấy giờ có công chúa con Pharaon xuống tắm dưới sông, còn 

các nữ tỳ đi bách bộ theo bờ sông. Khi thấy cái thúng mây ở giữa 

bụi sậy, nàng sai một nữ tỳ xuống vớt lên, vừa mở ra, thấy một trẻ 

nam nằm khóc trong đó, nàng thương hại và nói: “Ðây là đứa trẻ 

Do-thái”. Bấy giờ chị đứa trẻ thưa với công chúa rằng: “Bà có muốn 

tôi đi tìm cho bà một phụ nữ Do-thái có thể nuôi đứa trẻ này 

không?” Công chúa đáp: “Ði tìm đi”. Chị đứa trẻ liền đi kêu mẹ nó. 

Công chúa Pharaon nói với mẹ đứa trẻ rằng: “Chị hãy lãnh nuôi đứa 

trẻ này giùm tôi, tôi sẽ trả công cho chị”. Chị ta liền nhận nuôi đứa 

trẻ, và khi nó lớn lên, thì đem đến cho công chúa Pharaon. Công 

chúa nhận đứa trẻ làm con nuôi, đặt tên cho nó là Môsê và nói: “Vì 

tôi đã vớt nó dưới nước lên”. 

Trong những ngày ấy, Môsê đã khôn lớn, liền đi thăm anh em 

mình, người thấy họ cơ cực, và thấy một người Ai-cập đang hành 

hung một người Do-thái là anh em của mình. Sau khi đã nhìn qua 

nhìn lại, không thấy ai, Người liền hạ sát tên Ai-cập và vùi thây 

dưới cát. Hôm sau, người đi ra, thấy hai người Do-thái đang đánh 

lộn với nhau, người bảo kẻ có lỗi rằng: “Tại sao anh đánh người bạn 

của anh?” Anh ta trả lời: “Ai đã đặt anh làm lãnh tụ và quan án xét 

xử chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như anh đã giết người Ai-cập 

hôm qua sao?” Môsê lo sợ và nói: “Việc này người ta đã hay biết rồi 

sao?” 

Pharaon nghe biết câu chuyện, liền tìm giết Môsê. Nhưng Môsê 

đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Mađian. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 68, 3. 14. 30-31. 33-34 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (x. c. 33). 

1) Tôi bị dìm trong hố bùn lầy, không có chỗ để đặt chân nương 

tựa. Tôi bị rơi trong đầm sâu nước lớn, và ba đào đang lôi cuốn thân 

tôi. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (x. c. 33). 

2) Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi 

Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo 

lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (x. c. 33). 

3) Phần con, con đau khổ cơ hàn; lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, 

bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và 

con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (x. c. 33). 

4) Các bạn khiêm cung hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. 

Ð.  Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn 

hãy hồi sinh (x. c. 33). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Is 7, 1-9 

“Nếu các ngươi không tin,  

các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Xảy ra trong đời Acaz con của Gioatham, Gioatham con của 

Ozia, vua nước Giuđa, Rasin vua nước Syria, và Phaxê con của 

Rômêlia, vua Israel, tiến lên gây chiến với Giêrusalem, nhưng  
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không thể thắng trận được. Người ta báo tin cho nhà Ðavít rằng: 

“Syria đã đóng quân ở Ephraim”. Nghe vậy, vua và dân đều run sợ, 

như cây trong rừng rung động trước gió. 

Và Chúa phán cùng Isaia rằng: “Ngươi và con ngươi là Giasub, 

hãy đi đón vua Acaz đang ở cuối cống ao thượng, trên đường ra 

ruộng Fullon, và nói rằng: “Hãy cẩn thận ở yên lặng, đừng sợ, và 

đừng nao núng trước hai ngọn đuốc xông khói này là cơn thịnh nộ 

của Rasin, vua nước Syria, và của con trai Rômêlia, vì chưng Syria, 

Ephraim và con trai của Rômêlia đã toan mưu hại ngươi, họ nói 

rằng: “Chúng ta hãy tiến đánh Giuđa, quấy rối nó và lôi cuốn nó 

theo ta, và đặt con trai Tabeel làm vua”. 

Chúa phán thế này: “Sự việc này không thành và không xảy ra 

đâu, vì Ðamas là thủ đô của Syria, và Rasin là thủ lãnh của Ðamas. 

Còn sáu mươi lăm năm nữa, thì Ephraim sẽ bị tiêu diệt và không 

còn là một dân tộc nữa. Thủ đô của Ephraim là Samaria, và thủ lãnh 

của Samaria là con của Rômêlia. Nếu các ngươi không tin, các 

ngươi sẽ không còn tồn tại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Thiên Chúa kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời  

 (c. 9d). 

1) Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen trong thành trì của Thiên 

Chúa chúng ta. Núi thánh của Người là ngọn đồi duyên dáng, là 

niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. 

Ð.  Thiên Chúa kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời  

 (c. 9d). 

2) Núi Sion là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Ðức Ðại 

Ðế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Người, tự chứng tỏ 

Người là an toàn chiến lũy. 
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Ð.  Thiên Chúa kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời  

(c. 9d). 

3) Bởi chưng, kìa các vua chúa đã họp nhau, họ đã nhất tề xung 

phong tác chiến. Nhưng thoạt nhìn thấy, họ đã ngẩn người ra, họ đã 

thất kinh và chạy trốn. 

Ð.  Thiên Chúa kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời  

 (c. 9d). 

4) Chính tại đây, họ đã khiếp run sợ hãi, đau đớn như người 

phụ nữ lúc lâm bồn, và lúc Chúa dùng ngọn gió Ðông đánh cho 

những chiến thuyền Tác-xi tan vỡ. 

Ð.  Thiên Chúa kiên thủ thành trì của Người tới muôn đời  

 (c. 9d). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 20-24 

“Trong ngày phán xét,  

Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều 

phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn 

cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại 

Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo 

nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: 

Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn 

các ngươi. 

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận 

trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn 

ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến  
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ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma 

sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Xh 3, 1-6. 9-12 

“Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là 

Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi 

Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong 

ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng 

không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, 

vì sao bụi gai không bị thiêu rụi?” 

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: 

“Môsê, Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng 

đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi 

thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên 

Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của 

Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. 
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Chúa phán với ông: “Tiếng kêu van của con cái Israel đã thấu 

đến Ta; Ta đã thấy họ bị người Ai-cập hà hiếp khổ cực. Bây giờ 

ngươi hãy lại đây, và Ta sai ngươi đến Pharaon, để ngươi dẫn đưa 

dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai-cập”. 

Môsê thưa cùng Thiên Chúa rằng: “Con là ai mà dám ra trước 

mặt Pharaon và dẫn đưa con cái Israel ra khỏi Ai-cập?” Chúa bảo 

ông: “Ta sẽ ở cùng ngươi; và cứ dấu này mà biết Ta đã sai ngươi: 

Khi ngươi dẫn đưa dân Ta ra khỏi Ai-cập, thì ngươi hãy tế lễ Thiên 

Chúa trên núi này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho 

những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công 

cuộc Người cho con cái Israel. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Is 10, 5-7. 13-16 

“Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?” 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. 

Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của Ta. Ta sẽ sai nó chống lại  
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dân ngoại dối trá, và truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận 

Ta, để nó cướp bóc, mang chiến lợi phẩm về chà đạp dưới chân như 

bùn ngoài đường phố. Nhưng chính nó không đồng quan điểm như 

vậy, và lòng nó không tưởng nghĩ như thế. Trái lại, lòng nó ưa thích 

phá hoại, và huỷ diệt nhiều dân tộc. Vì chưng, nó nói rằng: 'Tôi đã 

dùng sức mạnh cánh tay tôi, và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm 

việc ấy, vì tôi thông minh. Tôi đã dời đổi biên giới các dân, đã cướp 

lấy kho tàng các vua quan, và như người hùng, tôi lật đổ truất phế 

các thủ lãnh. Tay tôi lấy của cải các dân như bắt tổ chim. Tôi vơ vét 

cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc 

mở miệng kêu la'. 

“Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cái 

cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại 

người cầm roi, và cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy sao, vì nó 

chỉ là gỗ cây? Bởi đó Chúa tể là Thiên Chúa các đạo binh sẽ gửi sự 

điêu tàn đến giữa cảnh mầu mỡ của nó; và từ dưới cảnh vinh quang 

của nó, một ngọn lửa sẽ bốc cháy lên như ngọn lửa của một đám 

cháy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

1) Lạy Chúa, chúng chà đạp dân riêng Chúa, và làm khổ gia 

nghiệp của Ngài. Chúng bóp cổ khách kiều cư, người quả phụ, và 

chúng sát hại những kẻ mồ côi. 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

2) Chúng nói rằng: “Chúa không nhìn thấy, và Thiên Chúa nhà 

Giacóp cũng chẳng hay”. Ðồ ngu xuẩn trong dân, các ngươi nên 

hiểu biết; lũ dại khờ, bao giờ các ngươi mới nhận ra? 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 
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3) Ðấng làm ra tai, há chẳng biết nghe? Ðấng nặn ra mắt, há 

không nhìn thấy? Ðấng giáo dục chư dân, há không sửa lỗi? Ðấng 

dạy bảo thiên hạ, há chẳng thông minh? 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

4) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia 

nghiệp của Người. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và 

mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 25-27 

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan  

biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con 

xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và 

khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé 

mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha 

Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không 

ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Xh 3, 13-20 

“Ta là Ðấng tự hữu. Ðấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. 

Trích sách Xuất Hành. 

(Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai), Môsê thưa 

với Người rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên 

Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi 

con “Tên Người là gì”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với 

Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái 

Israel thế này: Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”. 

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế 

này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, 

Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh 

em. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ 

qua mọi thế hệ. Ngươi hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ 

rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, 

Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Giacóp hiện ra với tôi và phán 

rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, Ta đã thấy tất cả những sự ngược 

đãi đối với các ngươi trong đất Ai-cập, nên Ta nói rằng: Ta sẽ dẫn 

đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai-cập, mà đem vào đất 

Canaan, Hêthê, Amorrha, Phêrêzê, Hêvê và Giêbusa, là đất chảy 

đầy sữa và mật. 

“Chúng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy 

đi đến vua Ai-cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người 

Do-thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi ba ngày đàng lên nơi 

hoang địa, để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. 
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“Nhưng Ta biết rằng vua Ai-cập sẽ không để cho các ngươi ra 

đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế Ta sẽ giơ tay ra đánh phạt 

Ai-cập bằng những phép lạ mà Ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới 

để cho các ngươi đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 104, 1và 5. 8-9. 24-25. 26-27 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đáp: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người; hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa 

đã làm, những phép lạ, và những điều miệng Người phán quyết. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đáp: Alleluia. 

2) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà 

Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng 

Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đáp: Alleluia. 

3) Chúa đã khiến dân Người sinh sản rất đông, và làm cho họ 

uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đổi lòng chúng để chúng ghét 

dân Người, và đối xử gian ngoan với các tôi tớ của Người. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đáp: Alleluia. 

4) Bấy giờ Người đã sai Môsê là tôi tớ của Người và Aaron mà 

Người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của Người giữa 

bọn chúng, và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Hoặc đáp: Alleluia. 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)           Is 26, 7-9. 12. 16-19 

“Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi,  

hãy thức dậy và hãy nhảy mừng”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðường lối người công chính thì ngay thẳng, Chúa ban cho bằng 

phẳng đường nẻo của người công chính. Lạy Chúa, chúng con cậy 

trông Chúa trong đường xét xử của Chúa. Thánh danh và sự kính 

nhớ Chúa là sự ước mong của tâm hồn. Ban đêm hồn con khát khao 

Chúa, và sớm mai khi thức dậy, lòng trí con hướng về Chúa. Từ khi 

Chúa thực hiện việc xét xử ở trần gian, thì người dương thế học biết 

sự công chính. 

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con ơn bình an, vì mọi việc 

chúng con làm, đều do Chúa làm cho chúng con. 

Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, chúng con đã tìm kiếm Chúa, và 

trong khi Chúa sửa dạy, chúng con kêu van đến Chúa. Lạy Chúa, 

trước tôn nhan Chúa, chúng con khác nào như đàn bà mang thai sắp 

sinh, kêu la đau đớn. Chúng con cưu mang, chúng con đau đớn như 

phải sinh con. 

Chúng con không mang lại sự cứu độ cho trần gian, và không 

còn người sinh ra trên trần gian. Người chết của Chúa sẽ được sống, 

các xác chết của con sẽ sống lại. Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, 

hãy thức dậy và nhảy mừng, vì sương Chúa là sương ánh sáng, và 

trái đất sẽ làm tái sinh u tối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 101, 13-14ab và 15. 16-18. 19-21 

Ð. Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu (c. 20b). 

1) Phần Chúa, lạy Chúa, đời đời còn mãi và danh Ngài tồn tại 

đời nọ tới đời kia. Xin Ngài đứng lên, thương xót Sion, nay là thời 

để Ngài quan tâm phù trợ. Các bầy tôi ưa thích tường hoa móng đá, 

và ngậm ngùi thương đống gạch tro hoang tàn. 
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Ð. Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu (c. 20b). 

2) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi 

vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập 

Sion, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn; Ngài sẽ đoái nghe 

lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

Ð. Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu (c. 20b). 

3) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc 

được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã 

đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã ngó xuống trần thế, để nghe tiếng 

than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 

Ð. Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu (c. 20b). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 28-30 

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi 

những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các 

ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền 

lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp 

được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ 

nhàng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Xh 11, 10 - 12, 14 

“Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối.  

Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê và Aaron đã làm các phép lạ trước 

mặt Pharaon như đã chép. Nhưng Chúa để cho Pharaon vẫn cứng 

lòng, không cho phép con cái Israel ra khỏi nước mình. 

Tại Ai-cập, Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Tháng này 

đối với các ngươi là tháng đầu, tức là tháng đầu năm. Các ngươi hãy 

loan truyền cho toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Ðến mồng 

mười tháng này, mỗi gia đình phải lo cho có một con chiên con. 

Nếu nhà ít người, liệu ăn không hết một con chiên con, thì hãy hợp 

chung với những người lân cận, tuỳ theo số người. Con chiên con 

phải không tì tích, là chiên đực và được một tuổi. Các ngươi cũng 

có thể dùng một con dê đực theo quy luật đó. Các ngươi nuôi nó cho 

đến ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể cộng đồng con cái Israel 

sẽ giết nó vào chiều tối. Tại mỗi nhà ăn thịt chiên, người ta sẽ lấy 

máu chiên bôi lên hai khung cửa và trên thành cửa. Ðêm đó, người 

ta sẽ ăn thịt chiên nướng với bánh không men và rau diếp đắng. Các 

ngươi không được ăn thịt sống hay luộc, mà chỉ được ăn thịt nướng. 

Phải ăn tất cả đầu, chân và lòng. Ðừng để thừa đến sáng hôm sau. 

Nếu ăn còn dư, thì hãy thiêu huỷ đi. 
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“Các ngươi sẽ ăn như thế này: Hãy thắt lưng, chân mang giày, 

tay cầm gậy và ăn hối hả, vì đây là lễ Vượt Qua của Chúa. Ðêm đó, 

Ta sẽ rảo qua khắp nước Ai-cập. Ta sẽ giết chết tất cả con đầu lòng 

trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài vật. Ta là Chúa. Ta sẽ ra 

án phạt tất cả các bụt thần Ai-cập. Máu bôi lên thành cửa nhà các 

ngươi sẽ dùng làm dấu hiệu: Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các 

ngươi, các ngươi sẽ không bị huỷ diệt khi Ta trừng phạt nước Ai-

cập. 

“Các ngươi hãy ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm, và cử hành 

ngày đó như ngày đại lễ của Chúa, qua các thế hệ cho đến muôn 

đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

Ð.  Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa  

 (c. 13). 

1) Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa  

 (c. 13). 

2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh 

nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài đã bẻ 

gãy xiềng xích cho con. 

Ð.  Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa  

 (c. 13). 

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu 

cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt 

toàn thể dân Ngài. 

Ð.  Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         Is 38, 1-6. 21-22. 7-8 

“Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, 

 và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên tri Isaia, con 

ông Amos đến thưa người rằng: “Chúa phán thế này: Ngươi hãy sắp 

xếp công việc nhà cửa của ngươi, vì ngươi sắp chết, không sống 

được nữa”. Êdêkia liền quay mặt vào vách, cầu nguyện cùng Chúa 

rằng: “Ôi lạy Chúa, con van xin Chúa, xin Chúa hãy nhớ lại: con đã 

sống ngay chính trước mặt Chúa, và đã làm những điều đẹp lòng 

Chúa”. Rồi Êdêkia than khóc lớn tiếng. 

Bấy giờ Chúa phán cùng Isaia rằng: “Hãy đi nói với Êdêkia 

rằng: Ðây Chúa là Thiên Chúa Ðavít, tổ phụ ngươi, phán thế này: 

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã thấy nước mắt của 

ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu 

ngươi và bảo vệ thành này khỏi tay vua Assyria”. 

Isaia sai người đi lấy mẩu bánh trái vả đắp lên mụn ung độc, và 

vua liền khỏi bệnh. Bây giờ Êdêkia hỏi: “Có dấu nào cho ta biết coi 

ta còn lên đền thờ Chúa được chăng?” Isaia đáp: “Ðây là dấu lạ 

Chúa ban cho vua, vì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán: “Ta sẽ 

làm cho bóng đã ngả trên bảng độ Acaz lui lại mười độ”. Và mặt 

trời lui lại mười độ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Is 38, 10. 11. 12. 16 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải 

chết (c. 17b). 

1) Con đã từng nói: Ðến nửa đời con, con sẽ đi đến cửa địa 

ngục. Con sẽ bị giam giữ những năm cuối đời con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải 

chết (c. 17b). 
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2) Con đã từng nói: Con sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa trong 

đất nước những kẻ nhân sinh: con sẽ không còn thấy người ta nữa, 

không còn trông thấy dân chúng sống yên vui. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải 

chết (c. 17b). 

3) Miêu duệ con đã xa cách và lìa bỏ con, như chiếc lều của 

những mục tử. Như người thợ dệt, con lôi cuốn đời sống con đi; con 

chặt đứt nó, khi nó còn muốn kéo dài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải 

chết (c. 17b). 

4) Lạy Chúa, đời sống con là như thế, và đời sống tinh thần của 

con cũng như vậy, nhưng xin Chúa hãy thuyên chữa và cứu sống 

con”. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải 

chết (c. 17b). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 12, 1-8 

“Con Người cũng là chủ ngày sabbat”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. 

Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các 

người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài 

làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với 

các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với 

ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít 

vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo 

ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay 

các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế  
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trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi 

bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì 

nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ 

không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người 

vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 16. 15 

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan 

Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Xh 12, 37-42 

“Ðêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi từ Ramessê tới So-coth, 

số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn. Và cũng 

có vô số dân tứ chiến cùng đi với họ, và vô số chiên bò và súc vật. 

Họ làm bánh không men bằng bột mang theo từ Ai-cập, vì lúc ra đi 

họ bị thối thúc rời Ai-cập, không kịp nhào men và cũng không kịp 

chuẩn bị lương thực. 

Thời gian con cái Israel cư ngụ ở Ai-cập là bốn trăm ba chục 

năm. Thời kỳ đó đã mãn vào ngày toàn thể đạo binh của Chúa đi ra 

khỏi đất Ai-cập. Ðêm đó là đêm phải giữ để kính nhớ Chúa đã dẫn  
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đưa họ ra khỏi đất Ai-cập. Qua các thế hệ, mọi con cái Israel phải 

giữ đêm ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 135, 1 và 23-24. 10-12. 13-15 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

1) Hãy ca ngợi Chúa, bởi Người hảo tâm, bởi đức từ bi Người 

muôn thuở. Người đã nhớ chúng tôi, khi chúng tôi bị nhục nhằn, bởi 

đức từ bi Người muôn thuở. Và Người đã cứu chúng tôi thoát khỏi 

địch nhân, bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

2) Người sát phạt người Ai-cập, giết con đầu lòng của họ, bởi 

đức từ bi Người muôn thuở. Và Người đã đưa Israel ra khỏi giang 

san họ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Do tay dũng lực và thẳng 

cánh tay giơ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

3) Người đã chia đôi Biển Ðỏ ra, bởi đức từ bi Người muôn 

thuở. Và đưa Israel qua giữa trung tâm, bởi đức từ bi Người muôn 

thuở. Người đã gìm Pharaon và binh mã xuống Biển Hồng, bởi đức 

từ bi Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Mk 2, 1-5 

“Chúng tham lam ruộng đất và chiếm lấy nhà cửa”. 

Trích sách Tiên tri Mikha. 

Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu 

xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó, vì tay 

chúng chống lại Thiên Chúa. Chúng tham lam và dùng võ lực chiếm 

lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách 

nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ. Vì thế, Chúa phán thế này: 
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Ðây Ta toan giáng hoạ trên dòng giống này mà các ngươi 

không thoát được, các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa, 

vì đây là thời kỳ tai hoạ. Trong ngày đó, người ta ngâm bài trào 

phúng chế diễu các ngươi và sẽ hát bài ca thán mà rằng: “Chúng ta 

đã bị bóc lột hết rồi, sản nghiệp dân ta bị đổi chủ, làm sao Chúa 

tước đoạt của cải chúng ta, và phân chia đất đai chúng ta cho những 

kẻ bóc lột chúng ta”. 

Vì thế, trong cộng đoàn Thiên Chúa, không còn ai giăng dây 

chia đất cho ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b). 

1) Lạy Chúa, tại sao Ngài xa cách, tại sao Ngài ẩn mặt trong lúc 

gian truân, đang khi đứa ác kiêu căng, người nghèo bị hại, bị trúng 

mưu gian nó đã bày ra? 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b). 

2) Bởi đứa tội nhân đang hãnh diện vì lòng tham; tên kẻ cắp 

đang lộng ngôn, khinh nhờn Chúa. Ðứa ác nhân ngạo nghễ thốt lời: 

“Ngài không báo ứng, không có Chúa Trời!” Ðó là tất cả điều nó 

suy tư. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b). 

3) Miệng nó đầy lời chửi rủa, gian ngoan và xảo kế, dưới lưỡi 

nó chứa sự tân toan và sách nhiễu. Nó ngồi núp gần những nơi thôn 

xóm, trong chỗ khuất tịch nó giết người hiền lương, mắt nó rình 

xem kẻ cơ bần. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b). 

4) Nhưng Ngài thấy, Ngài nhìn nỗi tân toan sầu khổ, để rồi 

Ngài đỡ lấy trong tay. Kẻ cơ bần đem thân phó thác cho Ngài, Ngài 

là Ðấng phù trợ kẻ mồ côi. 

Ð. Lạy Chúa, xin đừng quên những kẻ cơ bần (c. 12b). 
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Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 12, 14-21 

“Người cấm họ đừng cho ai biết Người, 

 để ứng nghiệm lời đã phán”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại 

Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. 

Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa 

lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên 

tri Isaia đã chép rằng: 

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta 

mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự 

công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và 

không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy 

cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người 

khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào 

danh Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 4-5 

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên 

binh, ôi Đại Vương và Thiên Chúa con: Phúc cho những ai trú ngụ 

nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời. 

Hoặc đọc              Ga 6, 57 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, thì ở trong Ta, và Ta 

ở trong kẻ ấy”. 
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CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1          Kn 12, 13. 16-19 

“Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu 

minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức 

mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa 

mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh 

Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ 

kiêu căng không nhìn biết Người. 

Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị 

chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền 

hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân 

Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm 

cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn 

năn sám hối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 85, 5-6. 9-10. 15-16a 

Ð. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung (c. 5a). 

1) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi 

với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn 

nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung (c. 5a). 

2) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ 

thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm 

những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 
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Ð. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung (c. 5a). 

3) Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm 

bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và 

xót thương con. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung (c. 5a). 

Bài Ðọc 2                 Rm 8, 26-27 

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta  

bằng những tiếng than khôn tả”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của 

chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, 

nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng 

than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần 

ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm         Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43} 

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng 

rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng 

mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng 

vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng 

cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông 

đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu 

mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói 

với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà  
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đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa 

chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta 

sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó 

mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”. 

{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống 

như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi 

thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi 

thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. 

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước 

trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, 

cho đến khi bột dậy men”. 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân 

chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 

để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ 

ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. 

Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp 

Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong 

ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là 

Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước 

trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa 

gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu 

lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ 

xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương 

xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả 

chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành 

sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để 

nghe thì hãy nghe”.} 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1            Gr 23, 1-6 

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, 

 và cho chúng có những chủ chăn”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn 

chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử 

chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không 

trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những 

hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của 

đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa 

chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có 

những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi 

và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”. 

Chúa còn phán rằng: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho 

Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống 

trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên  
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đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được 

an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của 

Người, đó là điều an ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Bài Ðọc 2          Ep 2, 13-18 

“Chính Người là sự bình an của chúng ta,  

Người đã làm cho đôi bên nên một”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay 

trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. 

Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên  
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nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong 

thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến 

tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải 

hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối 

thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình 

an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và 

chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng 

một Thần Trí. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 6, 30-34 

“Họ như đàn chiên không người chăn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với 

Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các 

ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì 

lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ 

không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một 

nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ 

các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các 

ngài. 

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì 

động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người 

dạy dỗ họ nhiều điều. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1                 St 18, 1-10a 

“Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu.  

Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm 

cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. 

Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: 

Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình 

lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng 

bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. 

Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: 

chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con”. Các Ðấng ấy nói: 

“Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”. 

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba 

đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một 

con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và  
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thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các 

Ðấng dưới bóng cây. 

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” 

Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Ðấng nói tiếp: “Ðộ này 

sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và 

Sara bạn ông sẽ được một con trai”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a) 

1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a) 

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục 

cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai 

tôn sợ Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a) 

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ 

hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn 

đời chẳng có lung lay. 

Ð. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a) 

Bài Ðọc 2           Cl 1, 24-28 

“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở,  

nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ 

tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn 

thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân 

xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội 

thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao  
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giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua 

muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. 

Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh 

quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, 

Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh 

mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho 

mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 10, 38-42 

“Martha rước Người vào nhà mình.  

Maria đã chọn phần tốt nhất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là 

Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria 

ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc 

thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để 

con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo 

em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo 

lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã 

chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 
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Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)                Xh 14, 5-18 

“Các ngươi biết rằng Ta là Chúa,  

khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, người ta báo tin cho vua Ai-cập hay: dân 

chúng đã trốn đi rồi; Pharaon và quần thần của ông liền đổi lòng đối 

với dân chúng và nói: “Sao chúng ta lại để dân Israel ra đi, còn ai 

phục dịch chúng ta nữa?” Vua chuẩn bị xe và đem toàn quân đi với 

mình. Vua đem theo sáu trăm xe hảo hạng và tất cả loại xe trong xứ 

Ai-cập, cùng các vị chỉ huy toàn thể quân đội. Chúa để cho lòng 

Pharaon, vua xứ Ai-cập, ra cứng cỏi, ông đuổi theo con cái Israel, 

nhưng những người này ra đi cách hùng dũng. Những người Ai-cập 

theo dấu chân họ và bắt gặp họ đóng trại gần biển. Toàn thể kỵ binh, 

chiến xa và bộ binh của Pharaon trú ở Phihahirô, đối diện với 

Beelsêphon. 

Lúc Pharaon đến gần, con cái Israel ngước mắt lên thấy quân 

Ai-cập đuổi theo mình. Họ quá khiếp sợ, kêu lên cùng Chúa, và nói 

cùng Môsê rằng: “Có lẽ ở Ai-cập không đủ đất để chôn chúng tôi 

hay sao, mà ông đem chúng tôi lên chết trong sa mạc này? Ông dẫn 

chúng tôi ra khỏi Ai-cập với mục đích gì? Chẳng phải khi ở Ai-cập 

chúng tôi đã nói với ông lời này sao?, là: “Ông hãy mặc chúng tôi  
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làm nô lệ cho người Ai-cập, còn hơn là chết trong sa mạc”. Môsê 

liền nói với dân chúng rằng: “Xin anh em đừng sợ, hãy vững lòng, 

và anh em sẽ thấy Thiên Chúa hôm nay của chúng ta thế nào? Vì 

chưng, những người Ai-cập mà hiện giờ anh em thấy đây, anh em sẽ 

không bao giờ thấy họ nữa. Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, nên xin 

anh em khỏi lo chi”. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Có gì mà kêu đến Ta? Hãy bảo 

con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên 

biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển 

khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá, chúng 

sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho 

Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. 

Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh quang cho 

Pharaon?, chiến xa và kỵ binh của vua ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Người đã ném 

ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của 

tôi, chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa 

tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca 

mừng Chúa. 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

2) Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn 

năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh của Pharaon xuống biển, và 

dìm xuống Biển Ðỏ các tướng lãnh của ông. 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

3) Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như 

tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh, lạy Chúa, 

tay hữu Chúa đánh tan quân thù. 
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Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Mk 6, 1-4. 6-8 

“Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm,  

và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Mikha. 

Các ngươi hãy nghe Chúa phán: “Ngươi hãy đứng lên, hãy trình 

bày lời tố cáo của ngươi trước núi non, và các đồi hãy nghe tiếng 

của ngươi. Hỡi các núi và nền tảng kiên cố của địa cầu, hãy nghe 

Chúa tố cáo dân Người và biện luận với Israel. 

“Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay là Ta đã làm khổ 

ngươi điều gì? Hãy trả lời cho Ta biết. Chính Ta dẫn ngươi ra khỏi 

đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi nhà nô lệ, và sai Môsê, Aaron 

và Maria đi trước mặt ngươi?” 

Tôi sẽ hiến dâng vật gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng? Hay là 

tôi sấp mình trước Thiên Chúa Tối Cao? Tôi sẽ dâng lên Người của 

lễ toàn thiêu và con bê một tuổi chăng? Chúa có hài lòng với hằng 

ngàn chiên đực, hoặc hằng muôn vàn dê đực béo tốt chăng? Tôi sẽ 

dâng con đầu lòng để đền tội ác của tôi, và dâng con cái tôi để đền 

chính tội tôi chăng? 

Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa 

đòi hỏi nơi ngươi: tức là ngươi hãy thực hiện công bình, quý mến 

lòng nhân lành, và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 và 23 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) “Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta 

cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Ngài, 

vì chính Ðức Thiên Chúa, Ngài là thẩm phán. 
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Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn 

thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà 

ngươi một con bò con, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những 

con dê đực. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

3) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng 

ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời 

giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

4) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng 

Ta cũng giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt 

ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai 

đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 12, 38-42 

“Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả 

lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho 

dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở 

trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong  
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lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê 

sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên 

tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn 

Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng 

với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe 

lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn 

Salomon”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Xh 14, 21 - 15, 1 

“Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một 

cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho 

biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô 

cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai-cập  
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đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo 

sau Israel vào giữa lòng biển. 

Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-

cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến 

xe tiến tới thật vất vả. Người Ai-cập nói: “Ta hãy chạy trốn Israel, 

vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta”. 

Chúa phán bảo Môsê: “Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi 

dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng”. Môsê giơ tay 

trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy 

trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. 

Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của 

Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. 

Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức 

thành hai bên tả hữu. 

Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và họ thấy xác người 

Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè 

bẹp Ai-cập, toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ 

Người. 

Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca 

này: “Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì uy linh Người cao cả, Người đã ném 

ngựa và người xuống biển khơi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Xh 15, 8-9. 10 và 12. 17 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

1) Gió hận thù của Chúa thổi lên dồn nước đông lại, những 

dòng nước đứng dựng lên như thể bức tường, sóng cả vực sâu đông 

đặc giữa biển khơi. Tên địch tự nhủ: “Ta rượt theo và truy nã, ta sẽ 

tuốt gươm ra, tay ta sẽ lột trần bọn chúng”. 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 
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2) Nhưng Chúa đã thổi gió lên, biển đã nuốt trơn quân thù, 

chúng chìm lỉm như hòn chì giữa nước biển bao la. Chúa giơ tay 

hữu ra, đất đã nuốt trửng quân thù, vì tình thương Chúa lãnh đạo 

dân tộc Người giải thoát. 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

3) Chúa sẽ đưa họ tới và định cư trên núi thuộc cơ nghiệp 

Người; ở chính nơi mà Chúa đã chọn làm nhà trú ngụ, lạy Chúa, nơi 

thánh điện mà tay Chúa đã dựng nên. 

Ð. Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Mk 7, 14-15. 18-20 

“Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. 

Trích sách Tiên tri Mikha. 

Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, 

chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa sống lẻ loi 

trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở Basan và 

Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, tôi cho nó thấy 

những việc lạ lùng. Có Chúa nào giống như Chúa là Ðấng dẹp tan 

mọi bất công, và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? 

Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa 

thích từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất 

công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi 

xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa, 

cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng 

tôi từ ngàn xưa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 84, 2-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy tình thương 

của Chúa (c. 8a). 
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1) Lạy Chúa, Chúa đã phù trợ đất nước của Ngài, đã tài tình 

thay đổi số phận nhà Giacóp. Chúa đã tha thứ lỗi lầm của dân Ngài, 

và che đậy mọi điều tội ác của họ. Chúa đã cầm hãm tất cả sự bất 

bình, và tự nguôi đi lòng phẫn nộ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy tình thương 

của Chúa (c. 8a). 

2) Lạy Chúa là Ðấng cứu độ, xin thương hồi phục chúng con, 

và từ bỏ lòng xung giận chúng con. Phải chăng Chúa giận chúng 

con muôn đời ngàn kiếp, hay là kéo dài lòng căm hận tới muôn đời? 

Ð.  Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy tình thương 

của Chúa (c. 8a). 

3) Há không phải chính Ngài cho chúng con hồi sinh, để dân 

tộc Ngài được hoan hỉ ở nơi Ngài? Lạy Chúa, xin cho chúng con 

nhìn thấy tình thương của Chúa, và ban cho chúng con được ơn 

Ngài cứu độ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy tình thương 

của Chúa (c. 8a). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 12, 46-50 

“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: 

 Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người 

và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ 

thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài 

kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em 

Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là  
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anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh 

em, chị em và là mẹ Ta vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Xh 16, 1-5. 9-15 

“Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Con cái Israel rời bỏ Êlim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm 

giữa Êlim và Sinai, nhằm ngày mười lăm tháng hai, kể từ khi rời bỏ 

đất Ai-cập. Toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và 

Aaron, họ nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai-

cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no 

nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết 

đói như vầy?” 

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: “Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời 

rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày,  
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để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Nhưng mỗi 

ngày thứ sáu phải lấy gấp đôi phần mình quen lượm hằng ngày”. 

Môsê nói cùng Aaron rằng: “Hãy ra lệnh cho toàn thể cộng 

đoàn con cái Israel biết: Phải đến trước mặt Chúa, vì Người đã nghe 

lời các ngươi kêu trách rồi”. Ðang khi Aaron nói cùng toàn thể cộng 

đoàn con cái Israel, họ nhìn về phía sa mạc, thì đây vinh quang của 

Chúa hiện ra trong đám mây. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta 

đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel; ngươi hãy nói với họ 

rằng: “Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, 

như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi”. 

Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng 

hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt 

đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên 

mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: “Man-hu”, có 

nghĩa là “Cái gì vậy?”, vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với 

họ: “Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

1) Họ đã thử thách Thiên Chúa trong lòng, bằng cách đòi lương 

thực theo sở thích. Họ buông lời nói nghịch cùng Thiên Chúa, rằng: 

“Thiên Chúa dọn được bàn ăn trong hoang địa này chăng?” 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và 

Người đã mở rộng các cửa trời, Người đã làm mưa Manna xuống để 

họ ăn, và Người ban cho họ được bánh bởi trời. 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người đã 

ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đã khiến gió đông từ trời 

nổi dậy, và trổ quyền năng dẫn luồng gió Nam thổi tới. 
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Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

4) Người làm cho thịt mưa xuống trên họ như thể bụi tro, và 

những loài cầm điểu rơi xuống tựa hồ cát biển. Chúng đã rơi rớt vào 

trong dinh trại, chung quanh mọi nơi cư xá của họ. 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Gr 1, 1. 4-10 

“Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. 

Khởi đầu sách Tiên tri Giêrêmia. 

Lời của Giêrêmia, con trai của Helcia, thuộc gia tộc tư tế định 

cư ở Anathoth, thuộc lãnh thổ Bengiamin. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi 

trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, 

Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân 

tộc”. Và tôi đã thưa lại: “A, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có 

biết ăn nói, vì con còn con nít”. Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: 

“Ngươi đừng nói: Con là con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ 

Ta sẽ sai ngươi đi; ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi 

nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi”. Chúa 

phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: 

“Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền 

cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ 

và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17 

Ð. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ (x. c. 15). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi 

hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát 

con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Ð. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ (x. c. 15). 
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2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến lũy vững 

bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá tảng, là chiến lũy của con. Lạy 

Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Ð. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ (x. c. 15). 

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, 

Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, 

con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ 

con. 

Ð. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ (x. c. 15). 

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày 

kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, 

và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, miệng con sẽ kể ra ơn Ngài giúp đỡ (x. c. 15). 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 13, 1-9 

“Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. 

Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống 

thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người 

dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: 

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có 

hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống 

trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi 

mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô 

héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có  
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hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có 

hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Xh 19, 1-2. 9-11. 16-20b 

“Chúa ngự xuống trên núi Sinai trước mặt toàn dân”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong ngày ấy, vào tháng thứ ba, sau khi dân Israel ra khỏi xứ 

Ai-cập, họ đến núi Sinai. Họ rời bỏ đất Raphiđim, đi đến hoang địa 

Sinai, đóng trại tại đây, và dựng nhà xếp ở miền núi. Và Chúa phán 

cùng Môsê rằng: “Ngay bây giờ Ta đến cùng ngươi trong đám mây 

dày đặc, để dân chúng nghe Ta nói với ngươi và tín nhiệm ngươi 

mãi mãi”. Vậy Môsê trình lên Chúa những lời dân chúng đã nói, và 

Chúa phán cùng ông rằng: “Ngươi hãy đến cùng dân chúng, thánh 

hoá họ hôm nay và ngày mai, chúng phải giặt áo sạch sẽ và ngày 

thứ ba phải sẵn sàng. Vì trong ngày thứ ba, Chúa sẽ ngự xuống trên 

núi Sinai trước mặt toàn dân”. 
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Sáng sớm ngày thứ ba, có sấm chớp, và một đám mây dầy đặc 

bao phủ khắp núi, rồi tiếng kèn vang lên khiến dân chúng trong trại 

phải kinh sợ. Bấy giờ Môsê dẫn dân chúng ra ngoài trại đứng dưới 

chân núi nghinh đón Thiên Chúa. Cả núi Sinai đều bốc khói, vì 

Chúa ngự xuống trên núi trong ngọn lửa, từ trên ngọn núi, khói bốc 

lên như từ hoả lò, và núi rung chuyển dữ dội. Tiếng kèn thổi mạnh 

lên dần dần và vang dội thật xa. Môsê thân thưa, và Chúa đáp lại 

bằng những tiếng sấm sét. 

Chúa ngự xuống trên ngọn núi Sinai, và gọi Môsê lên đỉnh núi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc 

tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh 

danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn 

đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng 

ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca 

ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các 

Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh 

muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13 

“Họ đã bỏ Ta là nguồn nước hằng sống,  

để đào giếng rạn nứt”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi và hãy la vào 

tai Giêrusalem rằng: Ðây Chúa phán: Ta đã nhớ mối tình thanh 

xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi, khi đó 

ngươi theo Ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy 

Israel đã được thánh hiến cho Chúa, và là hoa quả đầu mùa của 

Người; những ai động đến nó, phải đắc tội và phải chuốc lấy tai 

hoạ”. Chúa phán như vậy. 

“Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu, để các ngươi hưởng 

dùng hoa quả của nó; nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất 

của Ta và biến cơ nghiệp Ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không 

nói: 'Chúa ở đâu?'; (các kẻ) nắm giữ lề luật không nhìn biết Ta, còn 

các chủ chăn thì phản bội Ta, và các tiên tri lại nhân danh Baal mà 

nói tiên tri và chạy theo các bụt thần giả trá”. 

Chúa lại phán: “Hỡi tầng trời, hãy kinh ngạc về điều này, và hỡi 

các cửa trời, hãy ưu sầu thảm não! Vì chưng, dân Ta đã phạm hai tội 

xấu xa: Họ đã từ bỏ Ta là nguồn nước hằng sống, để đào những 

giếng rạn nứt không giữ nước được”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 35, 6-7ab. 8-9. 10-11 

Ð. Lạy Chúa, nguồn sống là ở như nơi Chúa (c. 10a). 

1) Lạy Chúa, đức từ bi Ngài chạm tới trời cao; lòng trung tín 

của Ngài vươn tới ngàn mây. Ðức công minh của Ngài như núi non 

Thiên Chúa; sự phán quyết của Ngài như biển thẳm sâu. 

Ð. Lạy Chúa, nguồn sống là ở như nơi Chúa (c. 10a). 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài; con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. Họ được ăn no đồ bổ 

dưỡng nơi nhà Chúa, và Chúa cho họ uống bởi nguồn vui thú của 

Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, nguồn sống là ở như nơi Chúa (c. 10a). 

3) Bởi chưng nguồn sống là ở như nơi Chúa, và trong sự sáng 

của Ngài, chúng con nhìn xem sự sáng. Xin Chúa dành để tình 

thương cho những ai thờ Chúa, và đức công minh Ngài cho những 

kẻ lòng ngay. 

Ð. Lạy Chúa, nguồn sống là ở như nơi Chúa (c. 10a). 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 10-17 

“Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời,  

còn họ thì không cho biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao 

Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các 

con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho 

biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, 

thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với 

họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không 

hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: 

“Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng 

thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, 

kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối 

cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. 
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“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho 

tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên 

tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, 

mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không 

được nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Xh 20, 1-17 

“Luật do Môsê đã ban ra”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: “Ta là 

Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, 

khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, 

đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, 

trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng 

ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh 

tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét  
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Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến 

Ta, và tuân giữ các giới răn Ta. 

“Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, 

vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà 

lường gạt. 

“Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm 

tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì 

thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, 

con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả 

không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, 

đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ 

bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat. 

“Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong 

xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. 

“Ngươi chớ giết người; chớ phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp; 

chớ làm chứng dối hại anh em mình; chớ tham lam nhà của kẻ khác, 

chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa và bất cứ vật gì 

của bạn hữu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

Chúa chân thực, công minh hết thảy. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 
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4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; 

ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gr 3, 14-17 

“Ta sẽ ban cho các ngươi chủ chăn theo như ý Ta;  

và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: “Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì Ta là chủ 

các ngươi, Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thành 

và hai người trong mỗi chi họ; Ta sẽ dẫn các ngươi lên Sion. Ta sẽ 

ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta, để họ dùng lý trí 

và khôn ngoan chăn dắt các ngươi”. 

Chúa lại phán: “Trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản ra 

nhiều trong xứ, thì người ta không còn nói đến Hòm Bia Thiên 

Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và tạo 

lập hòm bia khác nữa. 

“Lúc đó, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai của Chúa, mọi dân 

tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Giêrusalem, và họ không theo 

lòng gian ác độc dữ của mình nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Gr 31, 10. 11-12ab. 13 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa 

trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: “Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy 

tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình”.  

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 
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2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh 

mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, 

chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh 

niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của 

chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

Alleluia               Gc 1, 13 

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh 

chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo 

vật. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 18-23 

“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con 

hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về 

Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo 

trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá 

sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng 

không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên 

khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp 

ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng 

việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không 

sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà 

hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có 

hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20 

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 53, 86 

Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

Con đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Xh 24, 3-8 

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe 

tất cả những lời và lề luật của Chúa và toàn dân đồng thanh thưa 

rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi 

lại những lời Chúa đã phán. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ 

ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel. Ông 

sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và 

hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm lễ giao hoà. Môsê lấy phân 

nửa máu đổ vào các chậu, và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở 

quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa rằng: “Chúng tôi xin 

thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Ông lấy máu 

rảy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam 

kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời 

mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thiên Chúa hiển linh 

huy hoàng; Thiên Chúa chúng ta ngự tới, Người sẽ không yên lặng. 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

2) “Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta 

cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của 

Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán. 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều 

khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong ngày 

khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng ta. 

Ð. Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gr 7, 1-11 

“Nhà này là nơi phải khẩn cầu thánh danh Ta,  

đã trở thành hang trộm cướp rồi sao?” 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: Ngươi hãy đứng nơi cửa 

đền thờ Chúa, và rao giảng lời này rằng: Hỡi toàn thể Giuđa, là 

những người vào cửa này mà thờ lạy Chúa, hãy nghe lời Chúa. Ðây 

Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán: Các ngươi hãy cải thiện 

lối sống và hành động các ngươi, thì Ta sẽ ở với các ngươi tại chốn 

này. Các ngươi đừng tin theo lời dối trá này: Ðây có đền thờ Chúa, 

đền thờ Chúa, đền thờ Chúa! Vì nếu các ngươi cải thiện lối sống và 

hành động các ngươi, nếu các ngươi ăn ở ngay thẳng theo lề luật với 

những người trong nhà và những người thân cận, nếu các ngươi 

không áp bức ngoại kiều, trẻ mồ côi, và những người goá bụa, nếu 

các ngươi không đổ máu người vô tội tại chốn này, nếu các ngươi 

không chạy theo các thần ngoại lai mà mang hoạ vào mình, thì Ta sẽ  
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ở với các ngươi tại chốn này, tại lãnh thổ mà Ta đã ban cho tổ phụ 

các ngươi từ đời này đến đời nọ. 

Nhưng kìa, các ngươi tin tưởng vào những lời dối trá không 

sinh ích lợi gì cho các ngươi, như: trộm cướp, giết người, ngoại 

tình, thề dối, thờ cúng Baalim, chạy theo các thần ngoại lai mà các 

ngươi không biết; rồi các ngươi đến đứng trước mặt Ta trong đền 

thờ này là nơi kêu cầu thánh danh Ta, mà nói rằng: “Chúng tôi đã 

được bảo đảm để tiếp tục làm những việc ghê tởm đó”. Vậy, dưới 

mắt các ngươi, nhà này là nơi khẩn cầu thánh danh Ta, đã trở thành 

hang trộm cướp rồi sao? Chúa lại phán: Còn Ta, Ta hiện diện và Ta 

đã thấy rõ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

1) Linh hồn con khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang 

nhà Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỉ tìm đến cùng 

Thiên Chúa trường sinh. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên 

Chúa thiên binh, ôi Ðại Vương là Thiên Chúa của con. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen 

ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến 

lên ngày càng thêm hăng hái. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng quý hơn 

ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa 

con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 
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Alleluia               Gc 1, 21 

Alleluia, alleluia. - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời gieo 

trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 24-30 

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng 

rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng 

mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng 

vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. 

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ 

nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống 

tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: 

“Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông 

bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, 

kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để 

cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các 

anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu 

lúa lại chất vào lẫm cho ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 110, 4-5 

Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng ghi nhớ, Chúa thật là 

Đấng nhân hậu và từ bi; Người đã ban lương thực cho những ai tôn 

sợ Người. 

Hoặc đọc              Kh 3, 20     

Chúa phán: “Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe 

tiếng ta mà mở cửa cho ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa 

tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta”. 
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CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1               1 V 3, 5. 7-12 

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng 

Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy 

xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên 

Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. 

Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi 

tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không 

thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm 

hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có 

thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?” 

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa 

phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin 

sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho 

được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều 

ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến 

nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai 

bằng ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 118, 57 và 72. 76-77. 127-128. 129-130 

Ð.  Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

 (c. 97a). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

1) Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những 

lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng 

chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. 

Ð.  Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

 (c. 97a) 

2) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa 

cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì 

luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. 

Ð.  Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

 (c. 97a) 

3) Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả 

vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của 

Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. 

Ð.  Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

 (c. 97a) 

4) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn 

con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những 

người chưa kinh nghiệm. 

Ð.  Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!  

 (c. 97a) 

Bài Ðọc 2                 Rm 8, 28-30 

“Người đã tiền định cho chúng ta  

trở nên giống hình ảnh Con Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên 

Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự 

định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa 

đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con 

Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc.  
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Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai 

Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà 

những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ 

được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             1 Pr 1, 25 

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin 

Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm         Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52} 

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời 

giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội 

chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua 

thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc 

quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua 

viên ngọc ấy. 

{“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ 

cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt 

thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng 

vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi 

ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. 

Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”. 

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường 

về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái 

mới, cũ trong kho mình”.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 
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Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 

CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1                 2 V 4, 42-44 

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến 

dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi 

chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền 

nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Ðầy tớ của người trả lời: “Tôi dọn 

bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Nhưng người ra lệnh: “Cứ 

dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ 

còn dư'“. Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa 

phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (c. 16). 

1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (c. 16). 
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2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương 

thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân 

cho mọi sinh vật được no nê. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (c. 16). 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ 

kêu cầu Ngài cách thành tâm. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (c. 16). 

Bài Ðọc 2              Ep 4, 1-6 

“Chỉ có một thân thể,  

một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em 

hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em 

hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau 

trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà 

thuận làm dây ràng buộc. 

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được 

kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, 

một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng 

vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi 

người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Ga 6, 1-15 

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn,  

ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là 

Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những 

phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và 

ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã 

gần tới. 

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến 

với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những 

người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã 

biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng 

không đủ để mỗi người được một chút”.  

Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa 

cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa 

mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy 

người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có 

nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân 

phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai 

muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn 

đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được 

mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta 

đã ăn mà còn dư. 

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật 

ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu 

biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại 

trốn lên núi một mình. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 

CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1                 St 18, 20-32 

“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân 

Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ 

xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay 

không, để Ta sẽ biết rõ”. 

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng 

Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và 

thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội 

lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng 

chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục 

người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như 

vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm 

thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. 

Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành 

Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả 

thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói,  
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nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công 

chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công 

chính, Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm 

thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả 

thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn 

mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi 

người đó mà không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy 

Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm 

được ba mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm 

được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con đã 

trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai 

mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Vì hai mươi người đó 

Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, 

con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công 

chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không 

tàn phá”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin: trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa; 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con; Chúa đã 

ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

3) Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung; còn 

người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian 

truân, Chúa giữ gìn con sống; Chúa ra tay phản đối quân thù giận 

dữ. 
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Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất 

cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn 

tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a). 

Bài Ðọc 2           Cl 2, 12-14 

“Người đã khiến anh em chung sống với Người  

và tha thứ mọi tội lỗi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê. 

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng 

làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi 

đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết 

sống lại. 

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính 

xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung 

sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản 

văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã 

huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 11, 1-13 

“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người 

cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin 

dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người  
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nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, 

nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng 

con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như 

chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con 

sa chước cám dỗ'“. 

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có 

người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin 

cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, 

mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người 

ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã 

lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. 

Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh 

cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của 

người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. 

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì 

sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai 

gõ thì sẽ mở cho. 

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho 

nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay 

nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là 

những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương 

chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin 

Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Xh 32, 15-24. 30-34 

“Dân này đã phạm tội nặng nề, và họ đúc bò vàng”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê từ trên núi trở xuống, Tay cầm bia 

đá có khắc chữ cả hai mặt; và đó là công trình của Thiên Chúa tác 

tạo, vì chính Chúa đã khắc chữ vào hai bia đá đó. Bấy giờ Giosuê 

nghe tiếng dân chúng la lối om sòm, nên thưa cùng Môsê rằng: “Có 

tiếng la giao chiến trong trại”. Môsê đáp: “Ðó không phải là tiếng 

kêu la giao chiến, cũng không phải tiếng kêu la thất trận, nhưng tôi 

nghe tiếng người ta ca hát”. Khi đến gần trại, người thấy con bê đực 

và những người múa. Người quá tức giận, liền ném hai bia đá xuống 

chân núi và nó bể nát ra. Người đem đốt con bê chúng đã đúc, rồi 

tán ra thành tro, bỏ vào nước, bắt con cái Israel phải uống. 

Người nói cùng Aaron rằng: “Dân này đã nói gì với ông mà ông 

để nó phạm tội nặng nề như thế?” Aaron thưa: “Xin ngài chớ tức 

giận, nào ngài không biết dân này hay hướng chiều về đàng tội đó 

sao? Chúng đã nói với tôi rằng: “Xin ông hãy đúc cho chúng tôi 

những vị thần để dẫn dắt chúng tôi đi, vì ông Môsê, người dẫn 

chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy 

đến cho ông”. Tôi liền nói với họ: “Ai trong các ngươi có vàng, hãy 

mang đến cho tôi. Họ mang đến, tôi quăng vàng vào lửa và đúc nên 

con bê này”. 

Hôm sau Môsê nói với dân: “Các ngươi đã phạm một tội rất 

lớn, nhưng bây giờ ta sắp lên với Giavê: có lẽ ta sẽ xin được Người 

xá tội cho các ngươi!” Môsê trở lại với Giavê và nói: “Phải! dân này 

đã phạm một tội rất lớn, chúng đã làm cho mình những thần bằng  
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vàng! Nhưng bây giờ, ước gì Người miễn chấp tội chúng. Bằng 

không, xin Người hãy xoá con đi khỏi sách Người đã viết”. 

Giavê phán với Môsê: “Ai phạm tội chống lại Ta, Ta sẽ xoá nó 

khỏi sách của Ta! Còn bây giờ, ngươi hãy đi, hãy dẫn dân đến nơi 

Ta đã phán với ngươi! Này thần sứ của Ta sẽ đi trước ngươi, và đến 

ngày truy phạt của Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội của chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 105, 19-20. 21-22. 23 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

1) Dân chúng đúc hình bò con tại Horéb, và lễ bái thần tượng 

đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình 

tượng con bò ăn cỏ. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

2) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm 

những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu 

trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

3) Chúa đã nghĩ tới tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người 

Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận 

và đừng tiêu diệt họ. 

Ð. Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gr 13, 1-11 

“Dân này sẽ như chiếc đai lưng  

không còn có thể xài được nữa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi mua sắm một dây 

đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước”. Và tôi 

đi mua dây đai theo lệnh Chúa, rồi tôi thắt vào lưng. 
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Lời Chúa phán cùng tôi lần thứ hai rằng: “Ngươi hãy cởi dây 

đai ngươi đã mua sắm và đang thắt ngang lưng, rồi chỗi dậy đi đến 

Êuphratê, giấu nó trong hốc đá”. Và tôi ra đi giấu nó trong hốc đá 

như lời Chúa truyền dạy. 

Sau nhiều ngày, Chúa lại phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy chỗi 

dậy, đi đến Êuphratê mà lấy dây đai lưng Ta đã truyền ngươi đem 

giấu ở đó”. Tôi ra đi đến Êuphratê, và lấy dây đai lưng ngay chỗ tôi 

đã giấu. Nhưng kìa, dây đai lưng đã mục nát cả, không còn xài được 

nữa. 

Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ðây Chúa phán: Ta sẽ 

khiến cho lòng kiêu căng của Giuđa và lòng kiêu căng tột độ của 

Giêrusalem ra mục nát như vậy. Dân xấu xa này không còn muốn 

nghe lời Ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó, và chạy theo các thần 

ngoại lai để phụng sự và thờ lạy các thần đó, nên chúng sẽ như 

chiếc đai lưng này không còn xài được nữa”. Và Chúa phán tiếp: 

“Như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào, Ta cũng đã làm 

cho nhà Israel và nhà Giuđa bám Ta như vậy, để chúng trở thành 

dân Ta, cao rao thánh danh, vinh dự và vinh quang của Ta, nhưng 

chúng đã không chịu nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðnl 32, 18-19. 20. 21 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 18a). 

1) Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, 

Ðấng đã tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh 

nộ: vì con trai con gái Người đã trêu chọc Người. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 18a). 

2) Chúa phán: Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem 

tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất 

hiếu. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 18a). 
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3) Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy 

sự dối trá mà chọc giận Ta: Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là 

dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 18a). 

Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là chân lý, xin hãy 

thánh hoá chúng con trong sự thật. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 31-35 

“Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời  

đến nương náu nơi ngành nó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng 

rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. 

Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn 

hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu 

nơi ngành nó”. 

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước 

trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu 

bột, cho đến khi bột dậy men”. 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân 

chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 

để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ 

ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 
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Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 

“Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một 

khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là “nhà xếp giao ước”. Ai trong dân 

có điều gì muốn hỏi, thì đến nhà xếp ở ngoài trại. 

Khi ông Môsê đi đến nhà xếp, thì toàn dân chỗi dậy, ai nấy ra 

đứng trước cửa trại mình nhìn theo ông Môsê, cho đến khi ông vào 

nhà xếp. Khi ông đã vào nhà xếp giao ước, thì có một cột mây rơi 

xuống, và dừng lại tại cửa, và Chúa đàm đạo cùng Môsê; mọi người 

trông thấy cột mây dừng lại trước cửa nhà xếp. Họ đứng nơi cửa nhà 

xếp mình và sấp mình thờ lạy. Chúa đàm đạo cùng Môsê diện đối 

diện, như người ta quen đàm đạo với bạn hữu mình. Khi ông trở về 

trại, thì người hầu cận ông là Giosuê, con ông Nun, còn trẻ tuổi, 

không rời khỏi nhà xếp. 

Ông Môsê đứng trước mặt Chúa mà khẩn cầu danh Người. 

Chúa đi ngang qua trước mặt ông và hô lên: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! 

Ðấng cai trị mọi sự, là Ðấng từ bi, nhân hậu, nhẫn nại, đầy lân tuất 

và chân chính. Chúa xót thương đến ngàn đời, tha thứ gian ác, độc 

dữ và tội lỗi; (nhưng) trước mặt Chúa không ai coi mình là vô tội. 

Sự gian ác tổ tiên đã phạm, Chúa phạt con cháu đến ba bốn đời”.  
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Ông Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa và thưa rằng: 

“Lạy Chúa, nếu con được ơn nghĩa trước mặt Chúa, thì xin Chúa đi 

với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), và xin Chúa tha thứ sự 

gian ác và tội lỗi chúng con. Xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của 

Chúa”. Vậy ông Môsê ở đó với Chúa bốn mươi đêm ngày, không ăn 

bánh và không uống nước; Chúa ghi mười lời giao ước vào bia đá. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

1) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi 

cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ 

công cuộc Người cho con cái Israel. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

2) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời 

đời giữ thế căm hờn. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

3) Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 

không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời 

xanh vượt cao trên mặt đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế 

trên kẻ kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi 

xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa 

yêu thương những ai kính sợ Người. 

Ð. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              Gr 14, 17-22 

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại,  

xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta 

bị trọng thương, vết tích quá trầm trọng. Nếu ta đi ra đồng, thì đây 

những kẻ bị giết bằng gươm; nếu ta vào thành phố, thì đây những kẻ 

chết đói. Tiên tri và tư tế đều đi đến đất nước mình chẳng quen biết. 

Chớ thì Chúa ruồng bỏ Giuđa sao? Hay lòng Chúa ghê tởm 

Sion rồi sao? Vậy tại sao Ngài đánh phạt chúng con đến nỗi không 

chữa được nữa? Chúng con mong đợi sự hoà bình mà không gặp sự 

lành; và chúng con mong đợi kỳ lành bệnh, thì đây toàn là xui xẻo. 

Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận những sự độc dữ của chúng 

con và sự gian ác của cha ông chúng con, vì chúng con đã phạm đến 

Chúa. Vì thánh danh Chúa, xin đừng để chúng con phải nhục nhã; vì 

toà vinh quang của Chúa, xin đừng để chúng con nhuốc hổ; xin 

Chúa nhớ lại, xin đừng huỷ bỏ giao ước giữa Chúa với chúng con. 

Trong các tượng thần dân ngoại, chớ thì có vị nào làm cho mưa 

xuống chăng? Hay là tầng trời có thể đổ mưa xuống chăng? Nào 

Ngài chẳng phải là Thiên Chúa chúng con mong đợi sao? Vì chính 

Chúa tạo thành tất cả những sự đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 78, 8. 9. 11 và 13 

Ð.  Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng 

con (c. 9bc). 

1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng 

từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! 

Ð.  Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng 

con (c. 9bc). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng 

con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì 

danh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng 

con (c. 9bc). 

3) Xin cho tiếng tù binh rên xiết vọng tới thiên nhan; xin ra tay 

thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân 

Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới 

muôn đời, đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ngợi khen 

Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng 

con (c. 9bc). 

Alleluia                Dt 4, 12 

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh 

nghiệm, phân rẽ tư tưởng và là ý muốn của tâm hồn. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 36-43 

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng,  

rồi thiêu đốt trong lửa thế nào,  

thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các 

môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn 

cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ 

gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là 

con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng 

là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng 

như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì 

ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên 

thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước 

Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến  
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răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha 

mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Xh 34, 29-35 

“Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá 

chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông sáng 

láng rực rỡ. Nhưng ông Aaron và con cái Israel thấy mặt ông Môsê 

sáng láng rực rỡ, thì sợ không dám đến gần. Ông Môsê gọi họ, thì 

cả Aaron lẫn các thủ lãnh hội đường mới quay lại. Sau khi ông nói 

chuyện với họ, tất cả con cái Israel mới đến gần ông. Ông truyền lại 

cho họ tất cả những điều ông đã nghe Chúa phán trên núi Sinai. Nói 

xong, ông lấy khăn che mặt mình. Khi ông vào trước mặt Chúa và 

đàm đạo với Người, thì ông cất khăn cho đến lúc ông trở ra và bấy 

giờ ông thuật lại cho con cái Israel những điều Chúa đã truyền dạy  
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ông. Lúc ông Môsê ra đi, họ thấy mặt ông sáng láng rực rỡ; 

nhưng khi ông nói với họ, ông che mặt ông lại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 98, 5. 6. 7. 9 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

1) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy sấp mình 

dưới bệ kê chân Người; đây là bệ ngọc chí thánh. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

2) Trong hàng tư tế của Người có Môsê và Aaron, và có 

Samuel trong số người cầu đảo danh Người. Các ông kêu cầu Chúa 

và chính Người nhậm lời các ông. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

3) Trong cột mây, bấy giờ Người phán bảo; các ông đã nghe 

những huấn lệnh của Người, và chỉ thị Người đã truyền cho các ông 

giữ. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

4) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúng chúng ta; hãy sấp mình 

trên núi thánh của Người: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng 

Thánh. 

Ð. Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gr 15, 10. 16-21 

“Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi?  

Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh 

luận và cãi vã trong khắp xứ? Con không cho vay mượn và cũng 

không ai cho con vay mượn, thế mà mọi người đều nguyền rủa con. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, con lấy lời Chúa làm của ăn. 

Lời của Chúa trở nên sự vui mừng và hân hoan cho lòng con, vì  
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danh Chúa được kêu cầu trên con.  

Con không ngồi trong đám người chơi bời; con hãnh diện vì các 

việc tay Chúa làm. Con chỉ ngồi một mình, vì Chúa đã khiến con 

đầy lời Chúa đe phạt. Tại sao con cứ buồn sầu mãi, và vết thương 

con trở thành hiểm nghèo bất trị? Nó trở nên như nước giả dối 

chóng cạn. 

Vì vậy, Chúa phán thế này: “Nếu ngươi quay trở về, Ta sẽ cho 

ngươi về đứng trước mặt Ta: nếu ngươi phân biệt được vật quý với 

vật hèn, ngươi sẽ nên như miệng Ta, người ta sẽ quay về với ngươi, 

và ngươi không phải quay về với họ. Ta sẽ khiến ngươi nên tường 

đồng kiên cố cho dân này. Họ sẽ giao chiến với ngươi, nhưng họ 

không thắng được, vì Chúa phán: Ta ở cùng ngươi để giải thoát và 

cứu chữa ngươi. Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi tay kẻ độc dữ, và sẽ 

cứu chữa ngươi khỏi tay kẻ hung bạo”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 

1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu con thoát lũ địch nhân; bảo vệ con 

khỏi bọn người nổi lên chống đối! Xin giải gỡ con khỏi những kẻ 

chuyên làm điều ác, và cứu con xa thoát bọn sát nhân. 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 

2) Kìa chúng đang gài bẫy để sát hại con; âm mưu chống đối 

con là bọn người quyền thế. Lạy Chúa, con không vương tội ác lỗi 

lầm; dầu con vô tội, chúng cũng ùa tới tấn công. 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 
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3) Lạy Chúa là sức mạnh con, con hướng thân tìm về Chúa, vì 

lạy Chúa, Chúa là đồn lũy bảo vệ con. Thân lạy Chúa, Chúa là Ðấng 

xót thương con; lạy Chúa, xin Ngài ra tay nâng đỡ, khiến cho con 

được vui nhìn quân nghịch phải thua. 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 

4) Phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Chúa, và mỗi buổi 

sáng, con hoan hỉ vì đức từ bi của Chúa, vì Chúa đã trở nên đồn lũy 

bảo vệ con, và chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ. 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 

5) Lạy Chúa là sức mạnh con, con ca ngợi Chúa; vì lạy Chúa, 

Chúa là đồn lũy bảo vệ con, thân lạy Chúa, Chúa là Ðấng xót 

thương con. 

Ð.  Thiên Chúa là chỗ con nương thân trong ngày cơ khổ  

 (c. 17d). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 44-46 

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời 

giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội 

chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua 

thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc 

quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà 

mua viên ngọc ấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Xh 40, 14-19. 32-36 

“Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ,  

và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã 

truyền dạy. Vậy ngày mùng một tháng Giêng năm thứ hai, đã dựng 

nhà xếp xong. Ông Môsê đã dựng nhà xếp, lắp ván, đặt trụ, xà 

ngang và dựng cột, rồi căng mái nhà xếp và màn che trên mái như 

Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bia chứng từ vào hòm, xỏ đòn khiêng 

vào hai bên, và để toà phán dạy trên hòm. Khi đã rước hòm bia vào 

nhà xếp, ông treo màn trước hòm để hoàn tất lời Chúa đã truyền 

dạy. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, thì có một đám mây bao phủ nhà 

xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp. 

Vì mây che phủ nhà xếp, và uy linh Chúa sáng rực trong nhà, 

nên ông Môsê không thể vào trong nhà giao ước, vì có đám mây che 

phủ mọi sự. Hễ mây lên khỏi nhà xếp, thì con cái Israel kéo nhau đi 

từng đám, còn khi mây che phủ nhà xếp, thì họ ở lại tại chỗ. Vì ban  
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ngày, đám mây của Chúa che phủ nhà xếp, và ban đêm, có lửa trong 

mây, nên toàn dân Israel trông thấy suốt thời gian xuất hành của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

1) Linh hồn con khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang 

nhà Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỉ tìm đến cùng 

Thiên Chúa trường sinh. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên 

Chúa thiên binh, ôi Ðại vương là Thiên Chúa của con. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen 

ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến 

lên ngày càng thêm hăng hái. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý 

hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà 

Chúa, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gr 18, 1-6 

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào,  

thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi 

xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta”. Tôi liền xuống 

nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do 

tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn  
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làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Chúa phán: Hỡi nhà 

Israel, nào Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm 

này sao? Hỡi nhà Israel! Ðây, như hòn đất trong tay người thợ gốm 

thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 145, 2abc. 2d-4. 5-6 

Ð.  Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ  

 (c. 5a). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy khen ngợi Thiên Chúa; tôi sẽ khen ngợi 

Thiên Chúa trong cả cuộc đời; bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca 

ngợi Chúa. 

Ð.  Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ  

 (c. 5a). 

2) Ðừng tin cậy vào những vị quân vương, vào con người phàm 

không thể ban ơn cứu độ. Lúc y tắt thở, y sẽ trở về bụi đất; bấy giờ 

những lời bàn của y cũng tiêu tan. 

Ð.  Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ  

 (c. 5a). 

3) Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người 

đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Người là Ðấng đã 

tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng. 

Người là Ðấng giữ trung tín muôn đời. 

Ð.  Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ  

 (c. 5a). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 13, 47-53 

“Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ,  

còn cá xấu thì ném ra ngoài”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại 

giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người 

ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá 

xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần 

sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ 

vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu 

những điều đó không?” Họ thưa: “Có”. 

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường 

về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái 

cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó 

xong, thì Người rời khỏi nơi ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)     Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 

“Các ngươi phải kể những ngày của Chúa  

là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa 

mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của nó. Chiều ngày mười 

bốn tháng Giêng là Lễ Vượt Qua của Chúa; và ngày mười lăm tháng 

Giêng, là lễ trọng không men của Chúa: Các ngươi sẽ ăn bánh 

không men trong bảy ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi phải kể là 

ngày rất trọng thể, và là ngày thánh, các ngươi không nên làm mọi 

việc xác trong ngày ấy”. Trong bảy ngày, các người phải thiêu hy lễ 

dâng lên Chúa. Ngày thứ bảy là ngày trọng thể và là ngày thánh 

hơn, các ngươi không làm việc xác nào trong ngày ấy”. 

Chúa lại phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cùng con cái 

Israel và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã tiến vào đất Ta sẽ ban cho 

các ngươi, và khi các ngươi gặt lúa, thì phải mang bó lúa đầu mùa 

đến cho tư tế, người sẽ giơ bó lúa lên trước mặt Chúa để hôm sau 

ngày sabbat, người xin Chúa chấp nhận cho các ngươi, và thánh hoá 

nó. Vậy các ngươi hãy tính từ hôm sau ngày sabbat, là ngày các 

ngươi đã dâng bó lúa đầu mùa, các ngươi tính đủ bảy tuần, cho đến 

ngày hôm sau cuối tuần thứ bảy, tức là năm mươi ngày, thì các 

ngươi phải dâng của lễ mới cho Chúa. Ngày mùng mười tháng Bảy, 

là ngày đền tội rất trọng thể, gọi là ngày thánh: trong ngày đó, các 

ngươi phải hãm dẹp tâm hồn, và dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa. 

Từ ngày mười lăm tháng Bảy sẽ mừng lễ Nhà Xếp kính Chúa trong 

bảy ngày. Ngày thứ nhất sẽ gọi là ngày rất trọng thể và rất thánh,  
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các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy. Và trong bảy 

ngày, các ngươi phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa, ngày thứ tám 

cũng rất trọng thể và rất thánh, các ngươi phải dâng của lễ toàn 

thiêu cho Chúa, vì là ngày cộng đoàn tập họp, các ngươi không nên 

làm mọi việc xác trong ngày ấy. 

“Ðó là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải kể là những 

ngày rất trọng thể và rất thánh, trong những ngày ấy, các ngươi phải 

dâng lên Chúa lễ vật, của lễ toàn thiêu và lễ quán theo nghi lễ của 

mỗi ngày”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

1) Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran; dạo đàn cầm êm ái 

cùng với thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong 

buổi trăng rằm, ngày đại lễ của chúng ta. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

2) Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel; đó là huấn lệnh của 

Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse, 

khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác; ngươi cũng đừng 

thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của 

ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gr 26, 1-9 

“Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, 

thì Chúa phán rằng: “Ðây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền  
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đàng đền thờ Chúa, và bảo mọi thành phố nước Giuđa đến thờ lạy 

trong đền thờ Chúa, hãy nói cho họ biết tất cả những lời Ta truyền 

cho ngươi nói với họ: ngươi chớ bớt một lời; may ra ai nấy nghe mà 

trở lại, và bỏ đàng tội lỗi của mình, mong Ta hối tiếc tai hoạ Ta định 

giáng xuống họ, vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi hãy bảo họ 

rằng: Ðây Chúa phán: Nếu các ngươi không nghe Ta để bước đi 

trong lề luật Ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ 

Ta mà ban đêm Ta chỗi dậy và điều động sai đến các ngươi, và các 

ngươi không nghe, thì Ta sẽ để đền thờ này như Silô, sẽ khiến thành 

này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa”. 

Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giêrêmia nói những 

lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giêrêmia nói hết những lời Chúa 

truyền cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri, và toàn 

dân bắt ông và nói rằng: “Ngươi phải chết! Tại sao ngươi nhân danh 

Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng: 'Ðền thờ này sẽ như Silô, thành này 

sẽ hoang vu không ai cư ngụ'?” Và toàn dân tập họp phản đối 

Giêrêmia trong đền thờ Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 68, 5. 8-10. 14 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

1) Những kẻ thù ghét con vô cớ, chúng nhiều hơn số tóc trên 

đầu con. Chúng thực là mạnh thế hơn con, những con người phản 

hại con trái lẽ: điều mà con không lấy, con cũng phải đền ư? 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

2) Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc 

mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những 

người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa khiến con mòn mỏi; điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa 

đổ trên mình con. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 
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3) Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa con. Ôi 

Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo 

lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 54-58 

“Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?  

Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người 

ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu 

ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào 

ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là 

bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em 

ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng 

ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến 

Người. 

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà 

không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không 

làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6.7.36  

Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo 

nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rơi, chính Người ban cho dân Người 

được quyền năng và mãnh lực. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Lv 25, 1. 8-17 

“Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải 

tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là bốn mươi chín 

năm: Ngày mồng mười tháng bảy, ngươi hãy thổi kèn trong thời 

gian đền tội trong toàn lãnh thổ ngươi.  

Ngươi hãy làm cho năm thứ năm mươi nên năm thánh và hãy 

kể là năm tha tội cho mọi người cư ngụ trong nước ngươi, vì đó là 

năm toàn xá. Người ta sẽ làm chủ lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều 

được trở về gia đình cũ của mình, vì năm toàn xá là năm thứ năm 

mươi.  

Các ngươi đừng cày cấy, đừng gặt hái hoa màu tự nhiên phát 

sinh trong đồng ruộng, và đừng hái nho đầu mùa, vì phải kể năm 

toàn xá là năm thánh, và các ngươi được ăn hoa màu tự nhiên phát 

sinh. 

“Trong năm toàn xá, mọi người nhận lại cơ nghiệp của mình. 

Khi ngươi mua bán vật gì với người đồng hương, ngươi chớ làm 

phiền lòng người anh em, nhưng hãy mua theo số năm toàn xá, và 

nó sẽ bán cho ngươi theo số hoa lợi của nó. Số các năm sau năm 

toàn xá càng nhiều thì giá càng cao, và số năm càng ít, thì giá mua 

càng hạ, vì nó tính mùa hoa lợi mà bán cho ngươi. Các ngươi chớ hà 

hiếp những người cùng một chi tộc với các ngươi: nhưng mỗi người 

hãy kính sợ Thiên Chúa mình, vì Ta là Thiên Chúa các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 66, 2-3. 5. 7-8 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; 

xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa 

cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta 

được rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai 

trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

3) Ðất đã cho chúng tôi hoa trái. Ðức Thiên Chúa, Chúa chúng 

tôi, đã chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc 

lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gr 26, 11-16. 24 

“Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu 

mục và toàn dân rằng: “Người này đáng xử tử, vì nó đã nói tiên tri 

chống lại thành này, như tai các ngươi đã nghe”. Giêrêmia nói cùng 

tất cả các đầu mục và toàn dân rằng: “Chúa đã sai tôi đến nói tiên tri 

về đền thờ này và về thành này tất cả những lời các ngươi đã nghe. 

Vậy giờ đây, các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các 

ngươi ưa thích, hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, thì 

Chúa sẽ hối tiếc tai hoạ Người đã phán chống lại các ngươi. Phần 

tôi đây, tôi ở trong tay các ngươi, các ngươi cứ đối xử với tôi điều  
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mà các ngươi cho là tốt là phải. Nhưng các ngươi hãy hiểu biết 

rằng: nếu các ngươi giết tôi, thì các ngươi sẽ đổ máu vô tội lên 

chính các ngươi, lên thành này và dân cư của nó. Vì thật Chúa đã sai 

tôi đến với các ngươi để nói vào tai các ngươi tất cả những lời đó”. 

Những đầu mục và toàn dân nói cùng các tư tế và các tiên tri 

rằng: “Không được xử tử người này, vì ông đã nhân danh Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta mà nói với chúng ta”. Vậy Ahica con của 

Sapha ra tay bảo vệ Giêrêmia, để ông khỏi bị nộp vào tay dân chúng 

định giết ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 68, 15-16. 30-31. 33-34 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời 

con (c. 14). 

1) Nguyện cứu con thoát nơi bùn nhơ kẻo bị chìm; xin giải 

thoát con khỏi tay những người ghen ghét, và thoát khỏi những đầm 

nước thẳm sâu. Xin đừng để cho ba đào lôi cuốn; xin đừng để cho 

vực thẳm nuốt trửng, cũng đừng để cho giếng ngậm miệng nhốt con. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời 

con (c. 14). 

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, 

bảo toàn con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ 

chúc tụng Ngài với bài tri ân. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời 

con (c. 14). 

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời 

con (c. 14). 
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Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 14, 1-12 

“Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan,  

và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói 

với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ 

cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì 

Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống 

ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà 

ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi 

Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái 

Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui 

thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. 

Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả 

trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì 

các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người 

đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho 

cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác 

thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 102, 2 

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Hoặc đọc             Mt 5, 7-8 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người 

xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn xem Thiên Chúa. 
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CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1              Is 55, 1-3 

“Hãy đến mua lúa mà ăn”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống 

nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà 

mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao 

các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền 

lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ 

bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và 

đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với 

các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho 

Ðavít”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 144, 8-9. 15-16. 17-18 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (x. c. 16). 

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.  

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (x. c. 16). 

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương 

thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân 

cho mọi sinh vật được no nê. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (x. c. 16). 
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3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài 

cách thành tâm. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng 

con được no nê (x. c. 16). 

Bài Ðọc 2           Rm 8, 35. 37-39 

“Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta  

khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, 

 Chúa chúng ta”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến 

của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần 

truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? 

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì 

Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự 

sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự 

hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật 

nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu 

mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              x. Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã 

soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi 

chúng ta. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 14, 13-21 

“Mọi người đều ăn no”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người 

rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân 

chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi 

thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa 

những người bệnh tật trong họ. 

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi 

hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ 

vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu nói với các 

ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông 

thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con 

cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”. 

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm 

lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân 

chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai 

thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người 

đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
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CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1         Xh 16, 2-4. 12-15 

“Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu 

trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết 

trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và 

ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ 

phải chết đói như vầy?” 

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: “Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời 

rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để 

Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe 

tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều 

nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các 

ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'“. 

Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng 

hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt 

đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên 

mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: “Man-hu”, có 

nghĩa là: “Cái gì vậy?” vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với 

họ: “Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 
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1) Ðiều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại 

cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là 

những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và 

Người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa man-na xuống 

để họ ăn, và Người đã ban cho họ được bánh bởi trời. 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người 

ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa 

của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm. 

Ð. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

Bài Ðọc 1            Ep 4, 17. 20-24 

“Hãy mặc lấy người mới  

đã được tác thành theo thánh ý Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực 

trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự 

giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết 

Ðức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã 

được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Ðức Giêsu dạy, 

là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã 

bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong 

lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo 

thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng 

con nghe lời Con Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 24-35 

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói,  

ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn 

đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm 

Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người 

rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, 

Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã 

thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các 

ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng 

vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người 

sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi 

dấu”. 

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc 

của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên 

Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. 

Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy 

mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn 

manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn 

bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, 

không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha 

Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của 

Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. 

Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh 

đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai 

đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao 

giờ”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
 

CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1          Gv 1, 2; 2, 21-23 

“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. 

Trích sách Giảng Viên. 

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư 

không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm 

việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự 

nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại 

lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau 

khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ 

gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải 

là hư không sao? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người. 
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Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy 

công cuộc của Ta”. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8). 

Bài Ðọc 2              Cl 3, 1-5, 9-11 

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh 

em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên 

Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến 

những sự dưới đất.  

Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức 

Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, 

bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn 

sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự 

gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ 

phượng thần tượng. 

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng 

các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới 

theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân 

ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì,  
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người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự 

và trong mọi sự có Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 13-21 

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ 

ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người 

chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy 

coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc 

mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. 

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có 

ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ 

làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy 

nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những 

cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ 

bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ 

cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng 

Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi 

linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì 

kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì 

cũng vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Ds 11, 4b-15 

“Một mình tôi không mang nổi dân này”. 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng 

tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn 

không, rồi có dưa chuột, dưa gang, rau cải, hành tỏi. Giờ thì chúng 

tôi suy nhược, thiếu hết mọi thứ: quay đi ngó lại chỉ thấy manna”. 

Manna hình giống hạt ngò, sắc giống hạt châu. Dân chúng đi 

rảo quanh mà hốt, rồi cho vào cối mà xay hoặc lấy chày mà giã; sau 

cùng, bỏ vào nồi nấu thành bánh. Mùi vị nó như bánh chiên dầu. Cứ 

thường đêm, khi sương sa xuống trại thì manna cũng rơi xuống. 

Môsê nghe dân chúng than khóc, nhà nào cũng đứng ở cửa lều. 

Chúa bừng bừng nổi giận. Môsê rất đỗi bực mình. Ông thưa cùng 

Chúa rằng: “Sao Chúa làm khổ tôi tớ Chúa? Sao con không được 

nghĩa với Chúa? Sao Chúa bắt con phải mang cả dân này? Con đâu 

có cưu mang cả đám dân này, con đâu có sinh ra nó, mà Chúa bảo 

con: “Hãy ẵm nó vào lòng, như vú nuôi ẵm trẻ thơ, hãy mang nó 

vào đất Ta đã thề hứa ban cho tổ tiên nó?” Con biết tìm đâu ra thịt 

để cho cả đám dân này? Họ kêu khóc với con rằng: “Hãy cho chúng 

tôi ăn thịt”. Một mình con không mang nổi dân này vì là gánh nặng 

nề đối với con. Nếu Chúa muốn xử với con như thế, thì xin giết con  
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đi, và cho con được nghĩa với Chúa, kẻo con phải khốn cực dường 

này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 80, 12-13. 14-15. 16-17 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

1) Dân tộc của Ta chẳng có nghe Ta; Israel đã không vâng lời 

Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng, để chúng 

sinh hoạt tuỳ theo sở thích. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

2) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo 

đường lối của Ta mà ăn ở, thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của 

chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

3) Quân thù của chúng sẽ phải xưng tụng chúng, và vận mạng 

của chúng sẽ bền vững muôn đời. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi 

dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Gr 28, 1-17 

“Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh,  

anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua Giuđa, tháng năm, năm 

thứ tư, có tiên tri Hanania, con của Azur, quê ở Gabaon, nói với 

Giêrêmia trong Ðền thờ Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: 

“Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán thế này: “Ta đã bỏ ách 

của vua Babylon. Còn hai năm nữa thì tất cả những đồ dùng trong 

Ðền thờ Chúa, mà Nabucôđônosor, vua Babylon, đã đoạt đem qua 

Babylon, Ta sẽ đem về nơi này. Giêcônia, con Gioakim, vua Giuđa, 

cùng tất cả những người Giuđa bị lưu đày đi Babylon, Ta cũng sẽ 

đem về nơi này: vì Ta bỏ ách vua Babylon. Chúa phán như thế”. 
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Bấy giờ tiên tri Giêrêmia trả lời tiên tri Hanania trước mặt các 

tư tế và toàn dân đang đứng trong Ðền thờ Chúa. Tiên tri Giêrêmia 

nói: “Ðược, Chúa cứ làm như vậy. Chúa cứ thực hiện những lời anh 

đã nói tiên tri. Ngài cứ đem các đồ dùng trong Ðền thờ Chúa và mọi 

người lưu đày từ Babylon về nơi này. Nhưng anh hãy nghe lời tôi 

nói cho anh và toàn dân nghe: Các tiên tri trước anh và tôi, đã nói 

tiên tri từ lâu, cho nhiều xứ và vương quốc vĩ đại biết có chiến 

tranh, cơ cực và đói khát. Nhưng tiên tri nào nói tiên tri cho biết có 

hoà bình, khi ứng nghiệm lời mình nói, thì mới được nhận là tiên tri 

thật Chúa sai đến”. 

Bấy giờ tiên tri Hanania giật cái ách nơi cổ của tiên tri Giêrêmia 

mà bẻ đi. Rồi Hanania nói trước mặt toàn dân rằng: “Chúa phán thế 

này: Hai năm nữa, Ta sẽ bẻ ách của Nabucôđô-nosor, vua Babylon, 

nơi cổ mọi dân tộc như thế đó”. Và tiên tri Giêrêmia bỏ đi. Nhưng 

sau khi tiên tri Hanania giật cái ách nơi cổ tiên tri Giêrêmia mà bẻ 

đi, thì có lời Thiên Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Hãy đi nói với 

Hanania rằng: Chúa phán thế này: “Ngươi đã bẻ ách gỗ, thì Ta sẽ 

lấy ách sắt thay vào”. Vì Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel 

phán: “Ta đã đặt ách sắt vào cổ mọi dân tộc này, để chúng làm tôi 

Nabucô-đônosor, vua Babylon. Chúng sẽ làm tôi vua ấy, và cả đến 

thú vật ngoài đồng, Ta cũng nạp cho vua ấy”. 

Tiên tri Giêrêmia liền nói với tiên tri Hanania rằng: “Hỡi 

Hanania, hãy nghe đây: Chúa không hề sai anh. Anh đã làm cho dân 

này tin tưởng sự giả dối. Vì vậy, Chúa phán thế này: 'Ðây Ta sẽ cất 

ngươi khỏi mặt đất: năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã nói chống 

lại Chúa' “. Và tiên tri Hanania đã chết trong tháng bảy năm ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 
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1) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban 

luật pháp của Ngài cho con. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

2) Xin Chúa đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông 

cậy vào sắc dụ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

3) Tâm hồn chúng như mỡ đặc, vô cảm giác; phần con biết 

sướng vui do luật pháp của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

4) Nguyện cho lòng con trọn vẹn hướng về thánh chỉ, để con 

không bị xấu hổ thẹn thùng. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

5) Những tên ác nhân đợi chờ để thủ tiêu con, nhưng con vẫn 

quan tâm đến lời Ngài nghiêm huấn. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

6) Con không bước trật đường thánh dụ của Ngài, bởi vì chính 

Ngài dạy bảo con. 

Ð. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa  

 (c. 68b). 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 14, 13-21 

“Mọi người đều ăn no”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người 

rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân 

chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi 

thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa 

những người bệnh tật trong họ. 

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi 

hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ 

vào các làng mạc mà mua thức ăn”. 

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải 

đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con 

chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: 

“Hãy đem lại cho Thầy”. 

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm 

lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân 

chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai 

thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người 

đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. 

Ðó là lời Chúa. 

 (Trong năm A, khi bài Tin Mừng trên được đọc trong lễ Chúa Nhật 

18, thì bài Tin Mừng sau đây sẽ được đọc trong thánh lễ hôm nay). 

Phúc Âm                Mt 14, 22-36 

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở 

xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân 

chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến  
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chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị 

sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma 

kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với 

các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại 

rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi 

thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu.  

Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên 

rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm 

lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã 

lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến 

lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” 

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào 

Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả 

vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. 

Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã 

rờ đến thì đều được chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Ds 12, 1-13 

“Môsê không như tiên tri khác;  

sao các ngươi dám nói xấu ông ta?” 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ 

ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói: “Thiên Chúa chỉ phán với 

một mình Môsê mà thôi ư? Người chẳng phán cùng chúng ta như 

thế sao?” Chúa nghe biết sự ấy - vì Môsê là người hiền lành nhất 

trong thiên hạ - Chúa liền phán cùng Môsê, Aaron và Maria rằng: 

“Cả ba hãy đến nhà xếp giao ước”. 

Khi cả ba ra đi, thì Chúa ngự xuống trong cột mây, đứng ngay ở 

cửa nhà xếp, gọi Aaron và Maria. Hai người tiến tới, và Chúa phán 

rằng: “Hãy nghe lời Ta nói đây: Nếu trong các ngươi có ai là tiên tri 

của Chúa, thì Ta hiện ra cùng người ấy trong thị kiến; hay Ta nói 

truyện với người ấy trong giấc mộng. Nhưng Môsê tôi tớ của Ta 

không phải thế. Ông rất trung thành trong cả nhà Ta. Ta trực tiếp 

đối diện nói truyện với ông, ông thấy Chúa tỏ tường, không bí ẩn 

hay là hình bóng. Vậy sao các ngươi dám chê trách Môsê tôi tớ của 

Ta?” Chúa nổi giận họ mà bỏ đi, và đám mây trên nhà xếp cũng bay 

đi. Thế là Maria bị phung cùi, mình trắng như tuyết. 

Aaron ngoảnh lại thấy bà ấy đã bị phung cùi, nên nói với Môsê 

rằng: “Thưa Ngài, xin đừng phạt chúng tôi đã dại phạm tội. Xin 

đừng để em tôi nên như kẻ chết và như trẻ sinh non? Ðây phân nửa 

thịt nó đã bị bệnh phung cùi làm thối nát”. Môsê kêu van cùng Chúa 

rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin Chúa cứu chữa bà ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì 

con đã phạm tội (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì 

con đã phạm tội (c. 3a). 

2) Vì sự lỗi con thực là con biết, và tội con ở trước mặt con 

luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Thiên Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì 

con đã phạm tội (c. 3a). 

3) Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công 

bình khi phê phán. Này coi, con đã chào đời trong ô uế, và trong tội, 

mẹ đã hoài thai con. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì 

con đã phạm tội (c. 3a). 

4) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð.  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì 

con đã phạm tội (c. 3a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22 

“Vì tội lỗi ngươi quá nặng,  

nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy.  

Nhưng Ta sẽ đem Giacóp về nhà xếp”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa 

Israel phán thế này: Ngươi hãy chép vào sách mọi lời Ta đã phán 

với ngươi”. 
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Vì Thiên Chúa phán rằng: “Nơi giập gãy của ngươi đã bất trị, 

thương tích ngươi làm độc quá đỗi. Không ai đoái thương băng bó 

cho ngươi: không có thuốc hay chữa ngươi bình phục. Mọi kẻ yêu 

ngươi đã bỏ quên ngươi, không tìm kiếm ngươi nữa, vì Ta đã đánh 

ngươi bị thương như kẻ thù sửa phạt ngươi nặng nề, vì sự gian ác 

của ngươi quá nhiều, tội lỗi của ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho 

ngươi những sự ấy”. 

Chúa phán thế này: “Ðây Ta đem những kẻ trong nhà xếp 

Giacóp bị bắt trở về gia cư họ, Ta sẽ xót thương. Thành sẽ được xây 

lại trên nơi cao của nó, đền thờ sẽ được trùng tu theo trật tự của nó. 

Thế là sẽ vang lên lời ca tụng và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho nó 

thêm nhiều, và nó sẽ không bị hạ nhục. Con cái nó sẽ được như xưa; 

trước mặt Ta, cộng đồng nó sẽ đứng vững. Ta sẽ hỏi thăm mọi 

người áp bức nó. Thủ lãnh nó sẽ bởi nó mà ra; vua chúa nó sẽ từ 

trong nó mà lên. Ta sẽ cho nó triều yết và nó sẽ đến gần Ta, vì thật 

ra có ai dám liều mạng đến gần Ta? - Chúa phán như thế -. Bấy giờ 

các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23 

Ð.  Chúa tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang xán lạn  

 (c. 17). 

1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi 

vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài, khi Chúa sẽ tái lập 

Sion, Chúa xuất hiện trong vinh quang xán lạn. Chúa sẽ đoái nghe 

lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

Ð.  Chúa tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang xán lạn  

 (c. 17). 

2) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc 

được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã 

đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng 

than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 
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Ð.  Chúa tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang xán lạn  

 (c. 17). 

3) Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu duệ 

chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa 

tại Sion, và lời khen ngợi Chúa ở Giêrusalem, khi chư dân cùng 

nhau quy tụ, và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa. 

Ð.  Chúa tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang xán lạn  

 (c. 17). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 14, 22-36 

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở 

xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân 

chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến 

chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị 

sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma 

kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với 

các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại 

rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi 

thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy 

gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, 

xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: 

“Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì 

gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà 

rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” 
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{Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào 

Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả 

vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. 

Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã 

rờ đến thì đều được chữa lành}. 

Ðó là lời Chúa. 

 (Hôm nay có thể đọc bài Tin Mừng sau đây, đặc biệt trong năm A, 

khi đã đọc bài Tin Mừng trên trong thánh lễ ngày thứ hai) 

Phúc Âm         Mt 15, 1-2. 10-14 

“Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp 

Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền 

nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”. 

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và 

hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người 

ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm 

cho người ta ra dơ nhớp”. 

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: 

“Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy 

nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên 

trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: 

chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, 

cả hai sẽ lăn cù xuống hố”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35 

“Ðất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24) 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang 

địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người 

(thuộc hàng vương công trong chúng), đi xem đất Canaan mà Ta sẽ 

ban cho con cái Israel”. 

Sau bốn mươi ngày, những người dò thám đất đi khắp miền, 

đoạn trở về. 

{Họ đi gặp Môsê, Aaron và toàn thể cộng đồng con cái Israel ở 

sa mạc Pharan, tại Cađê. Và họ đã báo cáo với các ông và toàn thể 

cộng đồng, và cho người ta thấy thổ sản đất ấy. Họ đã tường thuật 

và nói: “Chúng tôi đã vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến, và thật 

là đất chảy tràn sữa và mật, và đây là thổ sản đất ấy. Hiềm một nỗi 

là dân cư trong xứ hùng cường! Thành trì kiên cố (và) lớn lắm, và 

chúng tôi đã thấy ở đó cả những con cháu Anaq. Có Amalec ở vùng 

Namsa; có dân Hit-tit, Giơbusi và Amori ở trên núi; còn dân Canaan 

thì ở gần biển và bờ sông Giođan”. 

Bấy giờ Caleb truyền cho dân nín bặt trước Môsê. Ông nói: “Ta 

cứ lên chiếm đất ấy, vì ta sẽ thắng nổi nó!” Những người cùng lên 

với ông đáp lại: “Ta không thể lên đánh dân ấy, vì nó mạnh hơn ta”.  
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Và họ buông lời chê bai giữa con cái Israel về đất họ đã dò 

thám, họ nói: “Ðất chúng tôi đã băng qua để dò thám là đất làm tiêu 

diệt cả những người ở trên ấy; dân chúng tôi đã thấy trong xứ toàn 

là những người vóc dạng. Chúng tôi đã thấy ở đó những người 

khổng lồ (con cháu của Anaq thuộc hạng người khổng lồ). Quay 

nhìn lại mình, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước 

mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó”. 

Và toàn thể cộng đồng kêu la; họ lên tiếng}, 

và đêm ấy toàn dân la lối khóc lóc. (Họ trách móc Môsê và 

Aaron, và nói rằng: “(...) Phải chi chúng tôi chết quách ở trong sa 

mạc này!”). 

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Dân bạc ác này kêu 

trách Ta cho đến bao giờ? Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái 

Israel. Ngươi hãy nói với chúng rằng: Chúa phán: Ta hằng sống, 

như các ngươi đã nói, Ta đã nghe, nên Ta sẽ làm cho các ngươi như 

vậy. Xác chết của các ngươi sẽ nằm trên rừng vắng này. Tất cả các 

ngươi, tính từ hai mươi tuổi trở lên, đều đã kêu trách Ta. Các ngươi 

đã xem thấy đất, trong bốn mươi ngày, (thì) một năm kể thay cho 

một ngày; các ngươi mang lấy cái khổ của sự gian ác các ngươi, và 

sẽ biết sự thù ghét của Ta: vì Ta đã phán thế nào, thì Ta sẽ làm cho 

dân bạc ác này dấy lên chống lại Ta như vậy: nó sẽ hao mòn và chết 

trên rừng vắng này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 

Ð. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a). 

1) Chúng con đã phạm tội cũng như tổ phụ chúng con, chúng 

con đã làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng con khi còn 

ở bên Ai-cập, đã không suy xét những việc lạ lùng của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a). 
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2) Nhưng họ đã mau quên công việc của Chúa khi gia ân huệ 

cho dân Ngài, họ không tin cậy vào định kế của Ngài. Họ chiều theo 

dục vọng ở nơi hoang địa, và thử thách Thiên Chúa trong cõi cô 

liêu. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a). 

3) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm 

những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu 

trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a). 

4) Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê 

là Người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Người, để Người 

nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. 

Ð. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gr 31, 1-7 

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc 

Israel, và chúng sẽ là dân Ta”. 

Chúa phán thế này: “Dân thoát khỏi tay gươm, đã được nghĩa 

trong rừng vắng: Israel sẽ đi vào nơi an nghỉ của mình. Từ xa Chúa 

đã hiện ra với ta mà phán rằng: “Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn 

thuở, bởi đó Ta đã xót thương dắt ngươi đến. Rồi Ta lại kiến thiết 

ngươi, hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ được tái thiết. Ngươi lại mang 

những trống cơm, sẽ bước đi với hội hát vui mừng. Ngươi lại trồng 

nho trên các núi đồi Samaria; kẻ vun trồng cứ vun trồng và sẽ không 

hái trái nho khi chưa đến mùa. Vì sẽ đến ngày những người canh 

gác trên núi Ephraim sẽ kêu lên: “Hãy chỗi dậy, chúng ta đi lên 

Sion, đến cùng Chúa là Thiên Chúa chúng ta”. 

Vì Chúa phán thế này: “Hỡi Giacóp, hãy nhảy mừng, hãy hét to 

vào đầu dân ngoại; hãy nói cho người ta nghe; hãy ca hát và nói lên  
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rằng: 'Lạy Chúa, xin cứu dân Chúa; những kẻ còn sót lại trong 

Israel'“. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Gr 31, 10. 11-12ab. 13 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa 

trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy 

tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh 

mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, 

chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

3) Bấy giờ người trinh nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh 

niên và các cụ già cũng làm y như thế. Ta sẽ biến đổi tang chế của 

chúng ra niềm hân hoan; sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 15, 21-28 

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì 

liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng:  
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“Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị 

quỷ ám khốn cực lắm”. 

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần 

Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo 

chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng 

chiên lạc nhà Israel”. 

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp 

tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. 

Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những 

mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. 

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có 

lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái 

bà đã được lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Ds 20, 1-13 

“Xin Chúa mở kho tàng châu báu của Chúa 

 là mạch nước hằng sống”. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, vào tháng Giêng, con cái Israel và toàn 

thể cộng đồng đến rừng Sim. Dân chúng định cư ở Cađê. Tại đây bà 

Maria đã qua đời và được chôn cất. 

Và khi dân chúng thiếu nước, họ toa rập nhau chống đối Môsê 

và Aaron. Họ công kích Môsê rằng: “Phải chi chúng tôi chết đi như 

anh em chúng tôi đã chết trước mặt Chúa. Tại sao các ông dẫn cộng 

đoàn của Chúa vào rừng vắng này, để chúng tôi lẫn súc vật chúng 

tôi phải chết? Tại sao bắt chúng tôi bỏ Ai-cập mà dẫn lên chỗ rất 

xấu xa này, chẳng cày cấy được, chẳng sinh quả vả, nho lựu, hơn 

nữa không có nước mà uống”. 

Môsê và Aaron lánh mặt khỏi dân chúng và vào nhà xếp giao 

ước. Hai ông sấp mình xuống đất, kêu van cùng Chúa rằng: “Lạy 

Chúa là Thiên Chúa, xin nghe tiếng dân này kêu van, và xin mở cho 

họ kho tàng châu báu của Chúa là mạch nước hằng sống, để họ 

uống no đầy mà hết kêu trách”. 

Sự vinh quang của Chúa hiện ra trên họ. Và Chúa phán cùng 

Môsê rằng: “Hãy cầm lấy gậy và tập họp dân chúng lại, ngươi và 

Aaron khiến hòn đá, trước mắt họ, và đá liền chảy nước. Khi ngươi 

làm cho nước từ hòn đá này chảy ra, thì toàn dân và súc vật sẽ được 

uống”. 

Môsê cầm lấy cây gậy để trước mặt Thiên Chúa như Chúa đã 

truyền dạy ông. Khi tập họp cộng đồng đến trước hòn đá, ông bảo 

họ rằng: “Hỡi bọn người phản loạn và cứng lòng, hãy nghe đây. 

Chúng tôi có thể làm cho nước từ hòn đá này chảy ra cho các ngươi 

được không?” Môsê giơ tay cầm gậy đánh vào hòn đá hai lần: nước 

chảy ra tràn trề. Dân chúng và súc vật được uống. 

Bấy giờ Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Vì các ngươi 

không tin Ta mà tuyên xưng thánh danh Ta trước mặt con cái Israel, 

thì các ngươi không được đem dân này vào Ðất Ta sẽ ban cho 

chúng nó”. 
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Ðây là nước mâu thuẫn nơi con cái Israel trách Chúa, và Người 

dùng nước để tỏ ra thánh danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8a). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8a). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8a). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa, trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử thách Ta mặc dầu đã 

thấy công cuộc của Ta”. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng 

cứng lòng (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Gr 31, 31-34 

“Ta sẽ ký kết giao ước mới  

và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà 

Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta ký 

kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất 

Ai-cập, giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị  
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chúng”. Chúa phán: “Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau 

những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ 

ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là 

dân của Ta”. Chúa phán: “Người này sẽ không còn phải dạy người 

nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: 'Ngươi hãy nhìn biết Chúa', 

vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của 

chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và 

người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ; nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

Alleluia                Tv 144, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 16, 13-23 

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi 

các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: 

“Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo 

là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: 

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: 

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời 

rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác 

thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự 

trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ 

xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 

Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới 

đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời 

cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với 

ai rằng Người là Ðức Kitô. 

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ 

phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ 

và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo 

Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy 

khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại 

bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho 

Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên 

Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Ðnl 4, 32-40 

“Người đã yêu thương cha ông các ngươi  

và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu 

những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người 

trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra 

một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe 

thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã 

nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà 

còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, 

điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị 

kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân 

tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều 

đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Tất cả những điều 

đó, Người chỉ cho các ngươi xem thấy, để các ngươi biết rằng Chúa 

là Thiên Chúa thật, và ngoài Người, không có chúa nào khác.  

Từ trên trời, Người cho các ngươi nghe tiếng Người; ở dưới 

đất, Người cho các ngươi thấy đám lửa to lớn của Người; và từ giữa 

đám lửa ấy, các ngươi đã nghe lời Người, vì Người đã yêu thương 

cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy.  

Người đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập khi Người dùng quyền 

năng cao cả mà đi trước mặt các ngươi, để tiêu diệt trước mặt các 

ngươi những dân tộc lớn mạnh hơn các ngươi, và đem các ngươi 

vào trong xứ của họ và ban đất của họ cho các ngươi làm gia 

nghiệp, như các ngươi vẫn thấy hiện nay. Vậy hôm nay các ngươi  
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hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính 

Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các 

lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, 

hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc, và tồn tại 

trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 76, 12-13. 14-15. 16 và 21 

Ð. Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa (c. 12a). 

1) Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa; tôi cũng nhớ 

những điều kỳ diệu thuở trước của Ngài. Tôi nghiền ngẫm về mọi 

việc làm của Chúa, và tôi suy tư về những đại sự của Ngài. 

Ð. Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa (c. 12a). 

2) Ôi Thiên Chúa, đường lối của Ngài thánh thiện; có thần 

minh nào vĩ đại như Thiên Chúa chúng tôi? Ngài là Thiên Chúa làm 

nên những điều kỳ diệu, làm sáng tỏ quyền năng ở giữa chư dân. 

Ð. Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa (c. 12a). 

3) Ngài đã ra tay thục mạng dân Ngài, thục mạng con cháu của 

Giacóp và Giuse. Nhờ tay Môi-sen và Aaron, Chúa chăn dắt dân 

Ngài như thể đoàn chiên. 

Ð. Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa (c. 12a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 

“Khốn cho thành khát máu”. 

Trích sách Tiên tri Nakhum. 

Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, 

hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn 

nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi qua đất ngươi: nó đã bị 

hoàn toàn tận diệt. 

Vì Chúa sẽ trồng lại cây nho Giacóp, cũng như cây nho Israel, 

bởi quân phá phách đã tàn phá chúng và đã bẻ cành chúng. 
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Khốn cho thành khát máu, tràn đầy gian dối, hung bạo, người ta 

không ngừng cướp phá ngươi. Hãy nghe tiếng roi quất, tiếng bánh 

xe lăn, ngựa hí, xe phóng nhanh, quân kỵ binh xông đến, gươm lấp 

lánh, giáo sáng ngời, nhiều người bị giết, tàn phá nặng nề, xác chết 

vô vàn, ngã quỵ trên nhau. 

Ta sẽ vứt đồ ô uế trên mình ngươi, làm nhục ngươi, bêu xấu 

ngươi. Lúc bấy giờ, hễ ai thấy ngươi cũng ngoảnh mặt mà nói: 

“Ninivê thật tiêu điều! Ai thương được ngươi? Tìm đâu ra người an 

ủi ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðnl 32, 35cd-36ab. 39. 41 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c). 

1) Ngày huỷ diệt đã gần rồi, và kỳ hẹn lại chóng đến. Chúa sẽ 

phán xét dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c). 

2) Các ngươi hãy xem có một mình Ta, và ngoài Ta, không có 

Chúa nào khác: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại; Ta sẽ đánh 

đập và sẽ chữa lành. 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c). 

3) Nếu Ta mài sáng gươm Ta như chớp, và nắm giữ phán quyết 

trong tay Ta, Ta sẽ trả oán những kẻ thù nghịch, sẽ trả thù những kẻ 

ghen ghét Ta. 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                Mt 16, 24-28 

“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn 

theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo 

Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai 

đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được 

lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc 

người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? 

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, 

cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công 

cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong 

những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi 

xem thấy Con Người đến trong Nước Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                  Tv 69, 2.6  

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát con; lạy Chúa, xin 

Ngài mau mau giúp đỡ con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát con; 

ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ. 
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Bài Ðọc 1 (Năm I)         Ðnl 6, 4-13 

“Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa 

là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là 

Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những 

lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng. Hãy kể lại 

những lời ấy cho con cái ngươi, hãy suy ngắm những lời ấy khi ngồi 

ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, khi nằm ngủ cũng như khi chỗi 

dậy. Ngươi hãy buộc những lời đó vào bàn tay như dấu hiệu, lên 

trán như một vòng khăn, hãy viết lên cột và cửa nhà ngươi. 

“Khi Chúa là Thiên Chúa ngươi dẫn ngươi đến xứ Người đã thề 

với các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Giacóp, và ban cho 

ngươi những thành phố to lớn và phồn thịnh mà ngươi không xây 

cất, những ngôi nhà đầy mọi của cải mà ngươi không làm ra, những 

giếng nước mà ngươi không đào, vườn nho và vườn cây ôliu mà 

ngươi không trồng, ngươi sẽ được no nê: ngươi hãy nhớ, đừng quên 

Chúa, Ðấng đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập và khỏi nhà nô lệ. 

Ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa ngươi, hãy làm tôi một mình 

Người và lấy danh Người mà thề”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là 

Ðá Tảng, chiến lũy, và cứu tinh. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, 

là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng 

ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân 

thù. 
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Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

3) Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên 

Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại 

thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Kb 1, 12 - 2, 4 

“Người công chính sống được nhờ trung tín”. 

Trích sách Tiên tri Khabacúc. 

Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, 

là Ðấng Thánh của tôi? Vậy là chúng tôi không sao chết được. Lạy 

Chúa, Chúa đã đặt nó lên để xét xử, làm cho nó vững mạnh để trừng 

phạt. Mắt Chúa tinh sạch, không thể nhìn sự dữ, không thể xem sự 

gian ác. Tại sao Chúa lại nhìn những kẻ gian ác, và kẻ bất lương 

nuốt người công chính hơn nó, sao Chúa vẫn làm thinh? 

Chúa để loài người như cá biển, như sâu bọ không có vua quan. 

Nó lấy lưỡi câu mà bắt hết, lấy chài mà kéo mọi sự, lấy lưới mà thu 

lượm: bởi thế nó hớn hở vui mừng. Vì vậy, nó cúng tế cho chài, nó 

dâng lễ vật cho lưới, vì bởi đấy nó được phần béo tốt và món ăn 

ngon. Lẽ nào nó cứ thả lưới không ngừng và luôn luôn tàn nhẫn sát 

hại các dân? 

Tôi sẽ đứng ở vọng canh của tôi, đứng yên nơi thành lũy của 

tôi, tôi chờ xem Chúa dạy tôi thế nào, và trả lời ra sao cho điều tôi 

biện bạch? Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều ngươi thấy, hãy 

khắc nó vào tấm bảng để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó 

sẽ xuất hiện trong thời sau hết và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên 

với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn 

nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng 

người công chính sẽ sống nhờ trung tín”. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca                Tv 9, 8-9. 10-11. 12-13 

Ð. Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa (c. 11b). 

1) Chúa ngự trị tới muôn đời, Người dựng vững ngai vàng ngõ 

hầu cai trị. Người công minh thống trị địa cầu, Người chính trực xét 

xử chư dân. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa (c. 11b). 

2) Chúa là chỗ dung thân cho người bị ức, chỗ dung thân dành 

cho những lúc gian truân, để những ai nhìn biết uy danh, cậy trông 

vào Chúa, vì lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa (c. 11b). 

3) Hãy đàn ca Chúa, Người ngự ở Sion; hãy loan truyền công 

cuộc Chúa khắp chư dân: vì Ðấng đòi nợ máu, Người nhớ họ, 

Người không quên tiếng kêu của những kẻ cơ bần. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa (c. 11b). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 17, 14-19 

“Nếu các con có lòng tin, 

 thì chẳng có gì các con không làm được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu 

mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng 

kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó 

ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các 

ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng 

lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn 

phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho 

Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó 

được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng  
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Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” 

Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo 

thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có 

khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi 

sang, và chẳng có gì các con không làm được”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Kn 16, 20 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh bởi trời, có đủ mọi mùi 

thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc đọc              Ga 6, 35 

Chúa phấn: “Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 

không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ”. 
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CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1               1 V 19, 9a. 11-13a 

“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên 

Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông 

rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi 

qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt 

Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất 

động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì 

có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió 

hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra 

đứng ở cửa hang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong Ðất Nước chúng tôi. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước 

chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn 

cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

Bài Ðọc 2             Rm 9, 1-5 

“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô  

vì phần ích anh em của tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói 

dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn 

phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được 

loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân 

của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm 

nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời 

hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô 

sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc 

tụng muôn đời.Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 14, 22-33 

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở 

xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân  
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chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến 

chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị 

sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma 

kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói 

với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại 

rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi 

thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy 

gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, 

xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: 

“Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì 

gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà 

rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 
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CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1           1 V 19, 4-8 

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang 

địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết 

mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con 

chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. 

Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy 

mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình 

nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức 

ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải 

đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông 

đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 
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2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi điều lo sợ. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người 

sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, 

cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở 

nơi Người. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

Bài Ðọc 2              Ep 4, 30 - 5, 2 

“Anh em hãy sống trong tình thương,  

như Ðức Kitô đã sống”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của 

Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi 

ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay 

gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh 

em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, 

như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em 

hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy 

sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và 

phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên 

Chúa vì chúng ta. Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 41-52 

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người 

đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: 

“Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta 

đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà 

xuống'“. 

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với 

nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi 

kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong 

sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy 

bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã 

xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy 

Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời 

đời. 

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong 

sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì 

khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ 

sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1            Kn 18, 6-9 

“Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào,  

Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc 

mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã 

mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ 

thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để 

làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. 

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút 

tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những 

người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như 

vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, 

dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. 
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Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

Bài Ðọc 2           Dt 11, 1-2, 8-19 

“Ông mong đợi thành trì có nền móng 

 mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta 

mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền 

nhân đã nhận được bằng chứng tốt. 

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ 

ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình 

đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong 

đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, 

những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi 

thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng 

sáng lập. 

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, 

mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ 

lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có 

một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển. 
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Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi 

nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng 

xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai 

nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. 

Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc 

họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê 

hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại 

để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ 

một thành trì. 

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến 

dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã 

được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang 

tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết 

sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này         Dt 11, 1-2, 8-12 

“Ông mong đợi thành trì có nền móng  

mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta 

mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền 

nhân đã nhận được bằng chứng tốt. 

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ 

ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình 

đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong 

đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, 

những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi 

thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng 

sáng lập. 

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, 

mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có 

một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 32-48 

“Các con hãy sẵn sàng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé 

nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho 

các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm 

cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn 

trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư 

nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. 

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và 

hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì 

mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy 

tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào 

bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở 

về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy 

hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh 

thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn 

sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về 

chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là 

người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân 

mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ 

đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con,  
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chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ 

ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ 

gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không 

ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số 

phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình 

mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn 

nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự 

đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai 

nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ 

đòi kẻ ấy nhiều hơn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này               Lc 12, 35-40 

“Các con hãy sẵn sàng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo 

thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ 

chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, 

thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu 

chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào 

ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con 

không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Ðnl 10, 12-22 

“Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi.  

Hãy yêu thương khách trọ, 

 vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa là 

Thiên Chúa các ngươi, đòi hỏi các ngươi điều gì, nếu không phải là 

kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đi theo mọi đường lối của 

Người, yêu mến Người, làm tôi Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết 

lòng và hết linh hồn các ngươi, tuân giữ các giới răn và nghi lễ của 

Thiên Chúa mà hôm nay tôi truyền cho các ngươi để các ngươi 

được hạnh phúc. 

“Hãy xem trời và các tầng trời, trái đất và mọi sự trên mặt đất 

đều thuộc về Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Nhưng Chúa chỉ quyến 

luyến cha ông các ngươi, đã yêu thương các ông ấy, và sau đó, trong 

mọi dân tộc, Người đã chọn dòng dõi kế tiếp các ông ấy là chính các 

ngươi như ngày hôm nay. 

“Vậy các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi, và đừng cứng cổ 

nữa, vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, là Thiên Chúa trên hết các 

chúa, là Chủ Tể trên hết các chủ tể, là Chúa cao cả, quyền năng và 

đáng khiếp sợ, là Ðấng không vị nể ai, và không để cho lễ vật hối 

lộ; Người giải oan cho cô nhi quả phụ, Người yêu mến người khách 

trọ và cho họ cơm ăn áo mặc. Vậy các ngươi hãy yêu thương khách 

trọ, vì các ngươi cũng đã là khách trọ trong đất Ai-cập. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

“Các ngươi phải kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, và 

phụng sự một mình Người, phải trìu mến Người và lấy danh Người 

mà thề. Chính Người là Ðấng các ngươi phải ca tụng và là Chúa các 

ngươi. Người đã thực hiện cho các ngươi những điều trọng đại và 

khủng khiếp, mà mắt các ngươi đã xem thấy. Cha ông các ngươi chỉ 

có bảy mươi khi xuống ở Ai-cập, và nay Chúa, là Thiên Chúa các 

ngươi, đã làm cho các ngươi đông như sao trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a) 

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion, vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, 

Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a) 

2) Người giữ cho bờ cõi ngươi được bình an, Người dưỡng nuôi 

ngươi bằng tinh hoa của lúa mì. Người đã sai lời Người xuống cõi 

trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a) 

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ 

và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào 

như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. 

Ð. Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a 

“Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu 

đày, có lời Chúa phán cùng tư tế Êdêkiel, con của Buzi, ở xứ 

Calđêa, trên bờ sông Côbar. Chính tại đây, bàn tay Thiên Chúa đã 

đặt trên tôi. 
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Tôi nhìn thấy có một cơn gió mạnh từ phương bắc thổi đến. Có 

một đám mây to lớn và lửa bao bọc chung quanh và bốn bề có ánh 

sáng phát ra, và ở giữa bầu lửa như vàng pha sáng chói. Chính giữa, 

có giống gì như bốn con vật hình dáng giống như hình người. 

Và tôi nghe tiếng cánh của chúng như tiếng nước lũ, như tiếng 

của Chúa vạn năng; khi chúng đi thì khác nào như đám đông người, 

như tiếng đạo quân: khi chúng dừng lại thì chúng xếp cánh xuống. 

Vì khi chúng nghe có tiếng trên không trung, trên đầu chúng, thì 

chúng dừng lại và xếp cánh xuống. 

Và trên không trung, trên đỉnh đầu chúng, có cái gì như một 

viên ngọc thạch, hình như chiếc ngai, và trên ngai đó, phía trên hẳn, 

có hình giống như hình người. Và tôi thấy người như vàng pha sáng 

chói, bên trong, tứ bề khác nào như lửa, từ lưng người trở lên, và từ 

lưng trở xuống, tôi thấy có gì như lửa chiếu sáng chung quanh, 

giống như cái mống hiện ra trên mây trong ngày mưa: đó là hình thể 

chiếu sáng chung quanh. Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của 

Chúa. Tôi nhìn thấy thì sấp mặt xuống đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Người. 

Hoặc đáp: Alleluia. 

1) Hãy ca tụng Chúa từ muôn cõi trời, hãy ca tụng Người trên 

nơi cao thẳm. Các thiên thần Chúa, hãy ca tụng Người đi; ca tụng 

Người đi, hỡi các đạo thiên binh. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Người. 

Hoặc đáp: Alleluia. 

2) Quân vương địa cầu và tất cả chư dân, quan chức và các vị 

chính quyền nơi cõi đất, các thanh nhiên và cả những cô trinh nữ, 

những ông cụ già với đoàn con trẻ. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Người. 
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Hoặc đáp: Alleluia. 

3) Họ hãy ca tụng danh Chúa, vì danh Người siêu phàm, độc 

nhất, oai nghiêm Người tràn lan trên trời dưới đất, và Người nâng 

cao quyền thế dân Người. 

Ð. Trời đất đầy vinh quang của Người. 

Hoặc đáp: Alleluia. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 17, 21-26 

“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại.  

Con cái thì được miễn thuế”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa 

Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 

họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn 

đệ rất đỗi buồn phiền. 

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ 

đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ' 

sao?” Ông nói: “Có chớ”. 

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, 

con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi 

con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. 

Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để 

chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con 

cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một 

đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần 

con”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Ðnl 31, 1-8 

“Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm:  

anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi 

hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được 

nữa, nhất là khi Chúa đã phán cùng tôi rằng: “Ngươi sẽ không qua 

sông Giođan này”. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ qua trước 

ngươi, chính Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy trước mặt ngươi và 

ngươi sẽ thắng chúng. Chính Giosuê sẽ qua trước ngươi như Chúa 

đã phán. Chúa sẽ đối xử với chúng như đã đối xử với Sêhon và Og 

là vua người Amorê và với đất nước các vua ấy. Người đã tiêu diệt 

chúng. Vậy khi Chúa nộp chúng cho các ngươi, các ngươi sẽ đối xử 

với chúng như tôi đã truyền cho các ngươi. Hãy dũng mạnh và kiên 

trì, đừng sợ, đừng kinh hãi trước mặt chúng. Vì chính Chúa là Thiên 

Chúa các ngươi dẫn đường cho các ngươi, Người sẽ không bỏ rơi và 

lìa khỏi các ngươi”. 

Ông Môsê gọi ông Giosuê đến và nói với ông trước mặt toàn 

dân Israel rằng: “Hãy dũng mạnh và can đảm: vì anh sẽ đem dân  
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này vào Ðất Nước Chúa đã thề hứa sẽ ban cho cha ông chúng; chính 

anh sẽ bắt thăm phân chia phần đất ấy. Chúa là Ðấng dẫn đàng cho 

anh, chính Người sẽ ở với anh. Người sẽ không bỏ rơi và lìa khỏi 

anh. Anh đừng sợ và đừng kinh hãi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðnl 32, 3-4a. 7. 8. 9 và 12 

Ð. Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a). 

1) Tôi sẽ kêu cầu thánh danh Chúa. Các ngươi hãy mang sự uy 

linh lại cho Chúa chúng ta. Các công trình của Thiên Chúa đều hoàn 

hảo, và mọi đường lối của Người đều chính trực. 

Ð. Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a). 

2) Ngươi hãy nhớ lại những ngày xa xưa, hãy tưởng nghĩ lại 

mỗi thế hệ: Hãy hỏi cha ngươi, và người sẽ loan báo cho ngươi; hãy 

hỏi tổ phụ ngươi, và các ngài sẽ chỉ dạy ngươi. 

Ð. Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a). 

3) Khi Ðấng Tối Cao phân chia các dân tộc, khi Người tách biệt 

con cái của Ađam, Người đã thiết lập ranh giới của các nước, chiếu 

theo số con cái Israel. 

Ð. Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a). 

4) Nhưng Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình, chọn 

Giacóp làm dây đo cơ nghiệp của Người. Chỉ có một Chúa là Ðấng 

dẫn đưa nó, và chẳng có Chúa nào khác ở với nó. 

Ð. Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Ed 2, 8 - 3, 4 

“Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực:  

nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe 

các lời Ta sẽ phán cùng ngươi; ngươi chớ phản nghịch như loài  
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phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự Ta sẽ ban cho 

ngươi”. Tôi nhìn, thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có 

cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi: sách viết 

cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ 

và kêu trách. 

Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự 

ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel”. 

Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: 

“Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương 

thực mà ăn cho no”. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong 

miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy đi 

đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

1) Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường bằng 

được mọi thứ giàu sang. 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

2) Vì lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh 

chỉ của Ngài là những bậc cố vấn của con. 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

3) Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn 

vàng bạc châu báu muôn ngàn. 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

4) Các lời sấm của Ngài ngon ngọt thay cho cổ họng con, ngọt 

hơn cả mật ong đổ miệng con. 
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Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

5) Lời Ngài nghiêm huấn là sản nghiệp của con muôn đời: vì 

những điều đó khiến cho lòng con hoan hỉ. 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

6) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn 

những chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường 

nào (c. 103a). 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm             Mt 18, 1-5.10.12-14 

“Các con hãy coi chừng,  

đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là 

kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt 

nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu 

các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào 

Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ 

lớn nhất trong Nước Trời. 

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức 

là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai 

trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của 

chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự 

trên trời. 

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất 

một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để  
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đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các 

con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con 

chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn 

để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Ðnl 34, 1-12 

“Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy,  

và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên núi 

Nêbô, ngọn núi Phasga, ngay trước mặt thành Giêricô. Và Chúa cho 

ông thấy khắp xứ Galaad cho đến Ðan, cả miền Nephtali, đất 

Ephraim và Manassê, cả xứ Giuđa cho đến Biển Tây, phần đất phía 

nam vùng đồng bằng rộng lớn Giêricô, là thành cây chà là, cho đến 

Sêgor. Chúa phán cùng ông rằng: “Ðây là Ðất Ta đã thề hứa với 

Abraham, Isaac và Giacóp bằng những lời này: “Ta sẽ ban nó cho 

con cháu ngươi”. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt xứ ấy, nhưng ngươi 

sẽ không được qua đến đó”. 
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Môsê, tôi tớ của Chúa, đã qua đời tại đó, trên đất Moab, như 

Chúa đã truyền dạy. Ông được chôn cất trong thung lũng tại xứ 

Moab, ngay trước mặt thành Phegor. Mãi đến nay, không ai biết 

ngôi mộ của ông. Khi Môsê qua đời, ông được một trăm hai mươi 

tuổi: mắt vẫn chưa mờ và răng vẫn chưa lung lay. Con cái Israel 

thương khóc ông suốt ba mươi ngày trong đồng bằng Moab. Ngày 

thọ tang Môsê chấm dứt, thì Giosuê, con ông Nun, được đầy tinh 

thần khôn ngoan, vì Môsê đã đặt tay trên ông. Con cái Israel vâng 

lời ông, thi hành mệnh lệnh Chúa đã truyền cho Môsê. 

Về sau, trong Israel không còn tiên tri nào như Môsê đứng lên 

nữa: ông là người Thiên Chúa từng quen mặt. Biết bao dấu lạ, kỳ 

công Chúa đã sai ông làm trong đất Ai-cập, chống lại Pharaon cùng 

tất cả triều thần và xứ sở vua ấy. Môsê đã tác oai và làm những việc 

kỳ diệu vĩ đại trước mắt toàn thể Israel. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 65, 1-3a. 5 và 8. 16-17 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Ðấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được 

sống (c. 20a & 9a). 

1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi 

vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển 

vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Ðấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được 

sống (c. 20a & 9a). 

2) Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thố 

những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! Hỡi chư dân, hãy 

chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi, và loan truyền lời ca khen Người.  

Ð.  Chúc tụng Chúa là Ðấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được 

sống (c. 20a & 9a). 
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3) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã 

làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Tôi đã mở 

miệng kêu lên chính Chúa, và lưỡi tôi đã ngợi khen Người. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Ðấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được 

sống (c. 20a & 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Ed 9, 1-7; 10, 18-22 

“Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ  

khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Những kẻ trừng phạt thành 

đã đến gần, mỗi người cầm trong tay khí cụ của mình để tàn sát”. 

Và kìa có sáu người tiến lại, từ cửa trên phía bắc mà đến, mỗi người 

cầm trong tay khí cụ của mình để tàn sát. Giữa họ có một người mặc 

áo trắng, ngang lưng mang bút của ký lục. Họ tiến vào và dừng lại 

trước bàn thờ bằng đồng. 

Vinh quang của Chúa Israel ngự trên các vệ binh thần liền từ đó 

mà cất lên, đi về phía ngưỡng cửa Ðền Thờ. Người gọi kẻ mặc áo 

trắng, ngang lưng có mang bút của ký lục mà nói: “Hãy đi khắp 

thành, khắp Giêrusalem và ghi chữ Thập trên trán những người rên 

rỉ khóc than tất cả những việc ghê tởm người ta phạm giữa thành”. 

Tôi còn nghe Người bảo những người kia rằng: “Hãy theo 

người này đi khắp thành và đánh phạt. Ðừng đưa mắt xót thương, 

đừng tha thứ: già lão, trai tráng, gái trinh, trẻ con, phụ nữ, hãy giết 

cho hết. Nhưng ai có chữ Thập trên trán thì đừng giết. Hãy bắt đầu 

từ nơi thánh của Ta”. Thế là họ bắt đầu giết những kỳ lão đang đứng 

trước Ðền Thờ. Người lại bảo rằng: “Hãy làm ô uế Ðền Thờ, hãy 

làm cho các hành lang đầy tử thi rồi hãy ra đi”. Họ bỏ ra đi đánh 

phạt những kẻ ở trong thành. 

Vinh quang của Chúa từ trên ngưỡng cửa Ðền Thờ mà đi ra và 

dừng lại trên các vệ binh thần. Các vệ binh thần cất cánh và từ đất 

bay lên, ngay trước mặt tôi; các bánh xe cũng đi theo chúng. Chúng  
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dừng lại nơi cửa Ðông Ðền thờ Chúa, và vinh quang của Thiên 

Chúa Israel ở phía trên chúng. Ðó là sinh vật tôi đã thấy ở dưới 

Thiên Chúa Israel gần sông Côbar, (bây giờ) tôi mới hiểu biết đó là 

các vệ binh thần. Mỗi sinh vật có bốn mặt, bốn cánh và dưới cánh, 

có những hình bàn tay như tay người. Mặt chúng giống những mặt 

tôi đã thấy gần sông Côbar. Mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới đàng trước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa (c. 4b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 

Ð. Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa (c. 4b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. 

Ð. Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa (c. 4b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao 

thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? 

Ð. Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa (c. 4b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia               Gc 1, 21 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao 

ước trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 18, 15-20 

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em 

con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe 

con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, 

hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết 

nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình 

với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể 

nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì 

trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì 

trên trời cũng tháo gỡ. 

“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở 

dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự 

trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ 

họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 
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Bài Ðọc 1 (Năm I)       Gs 3, 7-10a. 11. 13-17 

“Hòm giao ước của Thiên Chúa  

sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan”. 

Trích sách ông Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay 

Ta sẽ bắt đầu tôn ngươi lên trước mặt toàn thể Israel, để chúng biết 

rằng: Ta đã ở với Môsê thế nào, thì cũng sẽ ở với ngươi như vậy. 

Phần ngươi, ngươi hãy truyền lệnh này cho các thầy tư tế mang hòm 

giao ước rằng: “Khi các thầy đã đến sông Giođan, các thầy hãy 

đứng giữa lòng sông”. 

Rồi Giosuê nói với con cái Israel rằng: “Hãy tiến lại đây mà 

nghe lời Chúa là Thiên Chúa các ngươi”. Và Giosuê nói: “Cứ dấu 

này mà các ngươi nhận biết Thiên Chúa hằng sống ở giữa các 

ngươi. Ðó là hòm giao ước của Thiên Chúa, chủ tể địa cầu, sẽ dẫn 

các ngươi qua sông Giođan. Khi các thầy tư tế mang hòm giao ước 

của Thiên Chúa, chủ tể địa cầu, vừa đặt chân trong nước sông 

Giođan, thì nước phía dưới tiếp tục chảy đi và khô cạn, còn nước 

phía trên thì dừng lại thành một khối”. 

Vậy, khi dân nhổ trại để qua sông Giođan, thì các thầy tư tế 

mang hòm giao ước đi trước dân. Vừa khi những người mang hòm 

giao ước đến sông Giođan và chân họ đụng nước, (suốt mùa gặt, 

sông Giođan tràn lan dọc theo hai bên bờ) thì nước từ nguồn chảy 

xuống dừng lại một nơi, từ xa trông như dãy núi kéo dài, từ thành 

Ađam đến luỹ Sarthan; còn phần nước phía dưới chảy vào biển 

Araba tức là Biển Mặn, thì chảy cạn hết. Dân vượt qua nhắm thẳng 

thành Giêricô. Các thầy tư tế mang hòm giao ước của Thiên Chúa 

đứng yên trên đất khô, giữa sông Giođan, và dân đi qua lòng sông 

khô cạn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 113A, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Alleluia. 

1) Hồi Israel ra khỏi Ai-cập, nhà Giacóp thoát xa dân mọi, 

Giuđa đã trở nên cung thánh, Israel biến thành vương quốc của 

Người. 

Ð. Alleluia. 

2) Biển khơi xem thấy và chạy trốn, Giođan thì bước lại đàng 

sau. Núi non nhảy chồm lên như bầy dê đực, các ngọn đồi như đàn 

chiên con. 

Ð. Alleluia. 

3) Biển ơi, can chi tới ngươi mà chạy trốn, Giođan hỡi, can chi 

mà bước lại đàng sau? Núi non, can chi mà chồm lên như bầy dê 

đực, các ngọn đồi như đàn chiên con? 

Ð. Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ed 12, 1-12 

“Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở 

giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có 

tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần 

ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa 

ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi 

khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là 

dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như 

hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban 

chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt 

chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi 

sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che 

mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu 

hiệu cho nhà Israel”. 
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Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương 

hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và 

ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành 

trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối. 

Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, 

nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: 

'Ông làm gì vậy?' Hãy bảo chúng: 'Chúa là Thiên Chúa phán rằng: 

Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó'. 

Hãy nói: 'Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc 

sẽ xảy ra như vậy'. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ 

lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong 

bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che 

kín để mắt khỏi thấy xứ sở”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 77, 56-57. 58-59. 61-62 

Ð. Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

1) Họ đã thử thách và phản nghịch Thiên Chúa Tối Cao, và họ 

không tuân giữ các huấn lệnh của Người. Họ lùi bước và bội tín 

cũng như tổ tiên họ, họ lầm lạc như cánh cung trật đường giây. 

Ð. Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

2) Họ chọc giận Người vì những nơi “thờ tự” trên cao, họ khiêu 

khích lòng ghen Người vì bao thần tượng. Thiên Chúa nghe biết và 

bừng cơn thịnh nộ, Người đã từ bỏ Israel một cách đắng cay. 

Ð. Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

3) Người trao nạp sức mạnh mình cho thiên hạ bắt bớ, và vinh 

quang mình trong tay kẻ nghịch thù. Người bỏ mặc dân tộc Người 

cho cảnh gươm đao, và Người đã xung giận phần gia nghiệp của 

Người. 

Ð. Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 
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Alleluia                 Tv 110, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra 

cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 18, 21-19, 1 

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,  

nhưng đến bảy mươi lần bảy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi 

anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có 

phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con 

phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia 

muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một 

người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên 

chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người 

đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng 

cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ 

động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. 

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm 

bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ 

người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho 

tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt 

người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y 

chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất 

cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác 

độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn 

ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương 

ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả 

hết nợ. “Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, 

nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em 

mình”. 
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Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa 

mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Gs 24, 1-13 

“Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về,  

đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập,  

đã đem các ngươi vào đất nước”. 

Trích sách ông Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở 

Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, 

và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như 

thế này: 

Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Thuở xưa tổ tiên các 

ngươi là Tharê, cha của Abraham và Nacor, đã ở bên kia sông, và đã 

thờ các thần ngoại. Bấy giờ Ta đã đem Abraham, tổ phụ các ngươi, 

từ bên kia sông và đã dẫn đưa ông vào đất Canaan. Ta lại làm cho 

con cháu ông trở nên đông đúc, đã ban cho ông được Isaac. Ta lại 

ban cho Isaac được Giacóp và Êsau. Trong hai người này, Ta đã ban  
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cho Êsau miền núi Sêir làm sản nghiệp. Còn Giacóp và con cái thì 

xuống Ai-cập. 

Sau đó, Ta đã sai Môsê và Aaron, và trừng phạt Ai-cập bằng 

những phép lạ. Rồi Ta đã dẫn các ngươi và cha ông các ngươi ra 

khỏi Ai-cập, và các ngươi đã đi tới Biển. Người Ai-cập đuổi theo 

cha ông các ngươi với chiến xa binh mã cho đến Biển Ðỏ. Bấy giờ 

con cái Israel kêu cầu Chúa và Người đã khiến sự tối tăm ngăn giữa 

các ngươi và quân Ai-cập, và làm cho biển tràn ra mà vùi lấp chúng. 

Chính mắt các ngươi đã thấy tất cả những gì Ta đã làm ở Ai-cập, rồi 

các ngươi đã ở lâu trong hoang địa. 

Sau đó, Ta đã đưa các ngươi vào xứ Amorê, bên kia sông 

Giođan. Chúng đã giao chiến với các ngươi và Ta đã trao chúng 

trong tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm được đất đai của chúng, và 

Ta đã tiêu diệt chúng trước mặt các ngươi. Rồi Balac, con Sêphor, 

vua xứ Moab, dấy lên giao chiến với Israel. Vua ấy đã cho mời 

Balaam, con của Bêor, đến để chúc dữ các ngươi. Ta không muốn 

nghe Balaam. Nhưng trái lại Ta đã dùng nó chúc phúc cho các 

ngươi và Ta đã cứu các ngươi thoát khỏi bàn tay nó. 

Sau đó, các ngươi đã qua sông Giođan và đến Giêricô, dân 

thành này, cũng như các người Amorê, Phêrêsê, Canaan, Hêthê, 

Gergêsê, Hêvê, Giêbusê, đã giao chiến với các ngươi. Nhưng Ta đã 

trao chúng trong tay các ngươi. Ta đã cho ong bò vẽ đi trước các 

ngươi, và Ta đuổi hai vua xứ Amorê ra khỏi các địa hạt của họ mà 

không cần nhờ đến cung kiếm của các ngươi. Ta đã ban cho các 

ngươi một vùng đất mà các ngươi không mất công đánh chiếm. Ta 

đã cho các ngươi được ở những thành mà các ngươi không phải xây 

cất, Ta đã cho các ngươi những vườn nho và vườn ôliu mà các 

ngươi không vun trồng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 135, 1-3. 16-18. 21-22 và 24 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy ca ngợi Chúa, vì Người hảo tâm, bởi đức từ bi Người 

muôn thuở. Hãy ca ngợi Thiên Chúa của chư thần, bởi đức từ bi 

Người muôn thuở. Chỉ mình Người làm những việc kỳ diệu vĩ đại, 

bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Người đã dẫn đưa dân Người qua sa mạc, bởi đức từ bi 

Người muôn thuở. Người đã đánh dẹp các đại vương đế, bởi đức từ 

bi Người muôn thuở. Người đã giết các vua quyền thế, bởi đức từ bi 

Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Người đã ban đất chúng để làm gia sản, bởi đức từ bi Người 

muôn thuở. Làm gia sản của Israel tôi tớ Người, bởi đức từ bi 

Người muôn thuở. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quân thù địch, 

bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Ð. Bởi đức từ bi Người muôn thuở. 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Ed 16, 1-15. 60. 63 

“Ngươi tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi,  

thế mà ngươi đã mãi dâm truỵ lạc”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy cho 

Giêrusalem biết tội ác ghê tởm của nó. Hãy nói: Chúa là Thiên 

Chúa phán cùng Giêrusalem rằng: Nguồn gốc và sinh quán của 

ngươi là xứ Canaan. Cha ngươi là người Amorê: mẹ ngươi là người  
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Xêthêa. Khi ngươi sinh ra, ngày ngươi chào đời, người ta không cắt 

rốn, không rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ, không xát muối và 

bọc khăn cho ngươi. Không ai đem lòng thương xót nhìn ngươi để 

làm cho ngươi một công việc nào như thế. Ngày ngươi sinh ra, vì 

ghê tởm ngươi, người ta đã bỏ ngươi ngoài đồng. 

Ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi dẫy dụa trong máu. Ta đã 

nói cùng ngươi rằng: 'Hãy sống trong máu và lớn lên như cỏ ngoài 

đồng'. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và đến tuổi dậy thì. Ngực ngươi nở 

nang, tóc ngươi rậm dài, nhưng ngươi vẫn khoả thân. Bấy giờ Ta đi 

qua gần ngươi và thấy ngươi. Lúc đó ngươi đã đến tuổi yêu đương. 

Ta lấy vạt áo trải trên mình ngươi mà che sự khoả thân của ngươi. 

Ta thề và kết ước với ngươi - lời Chúa phán - và ngươi đã thuộc về 

Ta. Ta đã tắm ngươi trong nước, rửa máu trên mình ngươi và xức 

dầu cho ngươi. Ta đã mặc cho ngươi áo màu sặc sỡ và xỏ giày da 

tốt cho ngươi, thắt lưng ngươi bằng dây gai mịn và choàng cho 

ngươi áo tơ lụa. Ta đã lấy đồ quý mà trang điểm cho ngươi. Ta đã 

đeo xuyến vào tay ngươi, đeo kiềng vào cổ ngươi. Ta đã xỏ khoen 

vào mũi ngươi, đeo hoa tai vào tai ngươi và đặt triều thiên rực rỡ 

trên đầu ngươi. Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo 

bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong 

và dầu ôliu.  

Càng ngày ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. 

Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi vì 

ngươi thật là tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi. 

Chúa là Thiên Chúa phán, nhưng ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng 

danh tiếng của ngươi, để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất 

cứ ai qua đường. Nhưng phần Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập 

với ngươi khi ngươi còn xuân xanh. Ta sẽ lập với ngươi một giao 

ước vĩnh cửu. Như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ, và vì xấu 

hổ, ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa, khi Ta tha thứ hết mọi 

việc ngươi đã làm. Chúa là Thiên Chúa phán”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài vắn này              Ed 16, 59-63 

“Ngươi tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi,  

thế mà ngươi đã mãi dâm truỵ lạc”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Chúa là Thiên Chúa đã phán thế này: “Ta sẽ đối xử với ngươi 

như ngươi đã đối xử với Ta, ngươi đã khinh rẻ lời thề mà huỷ bỏ 

giao ước. Nhưng phần Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với 

ngươi khi ngươi còn xuân xanh. Ta sẽ lập với ngươi một giao ước 

vĩnh cửu. Và ngươi sẽ ghi nhớ các đường lối của ngươi mà cảm 

thấy nhục khi Ta lấy các chị các em gái ngươi mà ban cho ngươi 

làm con, mặc dầu chúng không có chân trong giao ước của ngươi. 

Ta sẽ giữ vững giao ước của Ta với ngươi, và ngươi sẽ biết rằng Ta 

là Chúa, và như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ, và vì xấu hổ, 

ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa, khi Ta tha thứ hết mọi việc 

ngươi đã làm. Chúa là Thiên Chúa phán”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Ð. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi (c. 1c). 

1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi 

ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. 

Ð. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi (c. 1c). 

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người; hãy công bố cho 

các dân biết kỳ công của Chúa; hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. 

Ð. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi (c. 1c). 

3) Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu; hãy cao 

rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy 

mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. 

Ð. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi (c. 1c). 
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Alleluia              1 Ga 2, 5 

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật, tình yêu 

của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 19, 3-12 

“Vì lòng chai đá của các ngươi  

mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ;  

nhưng từ ban đầu thì không có như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi 

thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” 

Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, 

Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi 

thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai 

sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một 

thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không 

được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly 

hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà 

Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có 

như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi 

cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, 

cũng phạm tội ngoại tình”. 

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như 

thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người 

hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. 

Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do 

người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành 

hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ            Tv 73, 20.19.22.23  

Lạy Chúa, xin nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên 

đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và 

xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)              Gs 24, 14-29 

“Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”. 

Trích sách ông Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Giosuê nói với dân chúng rằng: “Giờ 

đây, các ngươi hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Người với tâm hồn 

thiện hảo và chân thành. Hãy loại bỏ những thần cha ông các ngươi 

đã tôn thờ trong xứ Mêsôpôtamia và ở Ai-cập, mà tôn thờ Chúa. 

Còn nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các 

ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai 

hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, 

hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi 

và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. 

Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà 

tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính 

Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi Ai-cập, khỏi 

nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng 

tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất 

cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân  
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đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Vậy 

chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. 

Bấy giờ Giosuê nói với dân chúng rằng: “Các ngươi không thể 

tôn thờ Chúa được, vì Người là Thiên Chúa chí thánh, Thiên Chúa 

ghen tương, sẽ không tha thứ những tội ác và lỗi lầm của các ngươi. 

Nếu các ngươi bỏ Chúa mà tôn thờ các thần ngoại, Người sẽ trở lại 

giáng hoạ trên các ngươi và tiêu diệt các ngươi, sau khi đã thi ân 

cho các ngươi”. 

Dân chúng thưa với Giosuê rằng: “Không phải như ông nói 

đâu, nhưng chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Giosuê liền bảo dân chúng 

rằng: “Vậy các ngươi hãy tự làm chứng rằng: chính các ngươi đã 

chọn Chúa để tôn thờ Người”. Họ đáp: “Chúng tôi xin làm chứng”. 

Ông nói: “Vậy thì hãy loại bỏ những thần ngoại ra khỏi các ngươi 

và hướng lòng về Chúa là Thiên Chúa Israel”. Dân chúng thưa với 

Giosuê rằng: “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, 

và sẽ tuân phục các mệnh lệnh của Người”. 

Hôm ấy, Giosuê lập giao ước, ấn định quy chế và luật lệ cho 

dân ở Sikem. Giosuê ghi chép các lời đó vào sách Luật của Chúa, 

rồi lấy một tảng đá thật lớn và dựng lên dưới cây sồi ở trong nơi 

thánh của Chúa, và nói với toàn dân rằng: “Ðây, tảng đá này sẽ làm 

chứng cho các ngươi, vì nó đã nghe mọi lời Chúa phán với các 

ngươi, kẻo sau này các ngươi chối bỏ và lừa dối Chúa là Thiên 

Chúa các ngươi”. Sau đó, Giosuê giải tán dân chúng và ai nấy trở về 

với phần đất của mình. Sau những sự việc đó, Giosuê, con ông Nun, 

tôi tớ Chúa, qua đời, hưởng thọ một trăm mười tuổi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (x. c. 5a). 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con 

thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con! Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con; chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. 
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Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (x. c. 5a). 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo. Ðó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (x. c. 5a). 

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (x. c. 5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32 

“Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong 

Israel có câu tục ngữ rằng: “Cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê 

răng”? 

Chúa là Thiên Chúa phán, Ta lấy sự sống Ta mà thề không lặp 

lại câu tục ngữ ấy ở Israel nữa. Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc 

về Ta; sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con, đều 

thuộc về Ta.  

Ai phạm tội, người ấy sẽ chết. Ai công chính, giữ lề luật và đức 

công bình, không ăn (của cúng) trên núi và không ngước mắt nhìn 

các thần tượng của nhà Israel, không xúc phạm đến vợ người khác, 

không gần gũi đàn bà khi họ không được sạch, không áp bức người 

ta, trả đồ cầm cố cho người mắc nợ, không cưỡng đoạt của ai, đem 

bánh cho người đói khát, đem áo mặc cho người trần trụi, không 

cho vay ăn lời, không lấy thêm của người, giữ tay không làm điều 

gian ác, xét đoán công minh giữa hai người, ăn ở theo luật lệ của 

Ta, và giữ các giới răn của Ta để thực hiện chân lý, người đó mới là 

công chính, nó sẽ được sống, Chúa là Thiên Chúa phán. 
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Nhưng nếu người đó sinh ra một đứa con trộm cướp, khát máu, 

phạm tội trong những lỗi nói trên, thì đứa con ấy không đáng sống, 

vì đã làm những điều đáng ghét, nó sẽ chết, và máu nó sẽ đổ trên 

đầu nó. 

Vì vậy, hỡi nhà Israel, Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó 

sống: Chúa là Thiên Chúa phán. Các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải 

tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các 

ngươi. Hãy dứt bỏ hết mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, và hãy tạo cho 

các ngươi một tâm hồn và một tinh thần mới. Hỡi nhà Israel, tại sao 

các ngươi muốn chết. Ta không thích cho ai phải chết: Chúa là 

Thiên Chúa phán. Hãy trở lại để được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và 

người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. 

Ð. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a). 

Alleluia            Tv 118, 18 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt con, để 

con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật 

đó. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 19, 13-15 

“Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta,  

vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để 

Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách 

chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và 

đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như 

chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Hỡi Giêrusalem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã làm cho ngươi ăn 

no tinh hoa lúa mì. 

Hoặc đọc              Ga 6, 62 

Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian 

được sống”. 
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CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1          Is 56, 1. 6-7 

“Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì 

ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. 

“Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu 

danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, 

không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn 

chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu 

nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên 

bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng 

con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên 

địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta 

được rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai 

trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 
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Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

3) Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, 

để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

Ð.  Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài (c. 4). 

Bài Ðọc 2           Rm 11, 13-15. 29-32 

“Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel,  

thì Người không hề hối tiếc”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân 

Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng 

chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà 

tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà 

thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu 

không phải là một sự sống lại từ cõi chết? 

Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối 

tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng 

lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, 

vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. 

Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, 

để Chúa thương xót hết mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến 

và ở trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 15, 21-28 

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì 

liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: 

“Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ 

ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các 

môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về 

đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ 

được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy 

Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không 

nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy 

Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi 

xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà 

có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con 

gái bà đã được lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
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CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1              Cn 9, 1-6 

“Các ngươi hãy ăn bánh của ta,  

và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết 

các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi 

cao trong thành mà công bố rằng: “Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta”. 

Và bảo những kẻ mê muội rằng: “Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, 

và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây 

dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

2) Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ 

Chúa chẳng thiếu thốn chi; bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng 

người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 
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3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con 

biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để 

hưởng nhiều phúc lộc. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

4) Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt 

ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và 

theo đuổi bình an. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

Bài Ðọc 2          Ep 5, 15-20 

“Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho 

thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn 

ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em 

chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên 

Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, 

nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên 

những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết 

lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong 

mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến 

và ở trong người ấy”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 51-59 

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh 

hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và 

bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. 

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này 

có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” 

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: 

Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các 

ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống 

máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày 

sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn 

thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng 

như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ 

ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời 

xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, 

ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
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CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1           Gr 38, 4-6. 8-10 

“Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin 

bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng 

đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. 

Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. 

Vua Sêđêcia phán rằng: “Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua 

không thể từ chối các ngươi điều gì”. Họ liền bắt Giêrêmia và quăng 

xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám 

đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có 

nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn. 

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: “Tâu bệ hạ, 

những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri 

Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong 

thành hết bánh ăn”. Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi 

rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri 

Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 39, 2. 3. 4. 18 

Ð. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b). 

1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng 

mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. 

Ð. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b). 
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2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; 

Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. 

Ð. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b). 

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca 

mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, 

và họ sẽ cậy trông vào Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b). 

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm 

nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài 

đừng chậm trễ. 

Ð. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b). 

Bài Ðọc 2             Dt 12, 1-4 

“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể 

chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ 

tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng 

ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. 

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin 

và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón 

mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự 

bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều 

thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính 

con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì 

chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ 

máu. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 12, 49-53 

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến 

đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy 

lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao 

cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an 

xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy 

đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia 

rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha 

chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, 

và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng 

dâu chống đối mẹ chồng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Tl 2, 11-19 

“Chúa khiến các quan án đứng ra,  

nhưng chúng không muốn nghe các ông”. 
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Trích sách Thủ Lãnh. 

Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt 

Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa bỏ Chúa là Thiên Chúa 

các tổ phụ chúng, Ðấng đã dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập, mà theo 

các thần ngoại, những thần các dân tộc cư ngụ chung quanh chúng, 

và thờ lạy các thần ấy, khiêu khích cơn nghĩa nộ Chúa, chối bỏ 

Người, và phụng thờ thần Baal và Astaroth. Chúa thịnh nộ Israel, 

trao chúng vào tay bọn cướp. Bọn này bắt chúng mà bán cho quân 

thù ở chung quanh chúng, chúng không sao chống lại được địch thù 

của chúng. Dù chúng muốn đi nơi nào, tay Chúa vẫn đè trên chúng, 

như Người đã phán và đã thề với chúng, như thế chúng phải chịu 

khổ cực nặng nề. 

Chúa khiến các vị thủ lãnh đứng ra giải thoát chúng khỏi tay 

những người bóc lột, nhưng chúng cũng chẳng muốn nghe theo các 

vị thủ lãnh. Chúng hướng lòng về các thần ngoại và thờ lạy các thần 

ấy. Chúng đã vội bỏ đường lối các tổ tiên chúng đã đi, dù chúng có 

nghe biết các điều răn của Chúa, nhưng chúng vẫn làm mọi điều trái 

nghịch. Khi Chúa khiến các vị thủ lãnh đứng ra, Người tỏ lòng 

thương xót chúng, nghe lời những kẻ khốn cực kêu van, và giải 

thoát chúng khỏi tay những người bóc lột sát hại. Nhưng sau khi vị 

thủ lãnh chết, chúng lại đổi lòng, làm những điều xấu xa hơn cha 

ông chúng đã làm, theo các thần ngoại, phụng sự và thờ lạy các thần 

ấy. Chúng không từ bỏ những điều chúng bày đặt ra và đường lối 

quá ương ngạnh chúng quen đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab và 44 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa 

(c. 4a). 

1) Họ không chịu tiêu diệt những dân mà Chúa đã có lệnh 

truyền cho họ. Họ đã hoà mình với người chư dân, và học theo công 

việc chúng làm. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa 

(c. 4a). 

2) Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đã hoá thành 

lưới dò hại họ. Họ đã giết những người con trai và con gái, để làm lễ 

cúng tế quỷ thần. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa 

(c. 4a). 

3) Bởi những việc đó, họ tự làm ô uế bản thân, và do hành động 

tội lỗi, họ đã ngoại tình. Chúa đã bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và 

tởm ghét phần gia nghiệp của Người. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa 

(c. 4a). 

4) Nhiều lần Chúa đã thương giải phóng nhưng họ manh tâm 

chống lại Người. Nhưng Người đã nhìn đến cảnh gian truân của họ, 

khi Người nghe lời họ kêu xin. 

Ð.  Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa 

(c. 4a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Ed 24, 15-24 

“Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi,  

các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, này bằng cái 

chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích: ngươi chớ 

than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than van, đừng để 

tang người chết: hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy 

áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu”. 

Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi 

chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi. 

Và dân chúng hỏi tôi rằng: “Tại sao ông không giải thích cho chúng 

tôi biết ý nghĩa việc ông làm?” Tôi bảo họ: “Lời Chúa phán cùng tôi  
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rằng: Hãy nói với nhà Israel: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: 

Ðây Ta sẽ để đền thờ Ta ra ô uế, đền thờ đó là sự hãnh diện của 

vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các 

ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại, sẽ ngã gục dưới 

lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động: 

Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, 

cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân, sẽ không than vãn, 

không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi, và 

ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Êdêkiel sẽ nên điềm báo trước 

cho các ngươi: các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êdêkiel đã làm, và 

khi mà sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðnl 32, 18-19. 20. 21 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a). 

1) Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, 

Ðấng tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: 

vì con trai, con gái Người đã trêu chọc Người. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a). 

2) Chúa phán: “Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem 

tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất 

hiếu. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a). 

3) “Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy 

sự dối trá mà chọc giận Ta; Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là 

dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận”. 

Ð. Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a). 

Alleluia            Tv 118, 34 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 19, 16-22 

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành,  

hãy về bán hết của cải ngươi có,  

thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy 

Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” 

Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một 

Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, 

ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới 

răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, 

chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu 

thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: 

“Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn 

thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên 

trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người 

nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo 

Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có 

nhiều sản nghiệp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Tl 6, 11-24a 

“Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel:  

ngươi biết Ta thương xót ngươi”. 

Trích sách Thủ Lãnh. 

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây 

sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi 

ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho 

để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và 

nói rằng: “Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi”. Giêđêon thưa lại 

rằng: “Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi 

phải chịu tất cả những sự này? Nào đâu những việc kỳ diệu của 

Chúa mà cha ông chúng tôi đã kể lại cho chúng tôi mà rằng: “Chúa 

đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập”? Nhưng nay Chúa lại bỏ rơi chúng 

tôi và trao chúng tôi vào tay quân Mađian”. Chúa nhìn ông mà phán 

rằng: “Ngươi hãy mạnh mẽ tiến đi mà giải thoát Israel khỏi tay quân 

Mađian: chính Ta sai ngươi đó”. Ông thưa lại rằng: “Thôi, xin 

Chúa, con dựa vào đâu mà giải thoát Israel? Ðây gia đình con là gia 

đình rốt hết trong chi tộc Manassê, và con là con út trong nhà cha 

con”. Chúa phán cùng ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi: ngươi sẽ 

đánh ngã quân Mađian như đánh một người vậy”. Ông thưa rằng: 

“Nếu con đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con một dấu chứng 

rằng chính Chúa phán dạy con. Xin Chúa chớ lìa khỏi nơi đây cho 

đến khi con trở lại cùng Chúa, mang theo của lễ dâng lên Chúa”. 

Chúa đáp lại rằng: “Ta sẽ đợi ngươi trở lại”. 
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Vậy Giêđêon vào nhà làm thịt một con dê đực, lấy một đấu bột 

làm bánh không men: để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, mang 

các món đó đến dưới cây sồi mà dâng cho Chúa. Thiên thần Chúa 

bảo ông rằng: “Ngươi hãy đem thịt và bánh không men đặt trên tảng 

đá kia, rồi đổ nước thịt lên trên”. Khi ông làm như vậy, thì Thiên 

thần Chúa giơ cây gậy Người cầm trong tay lên và chạm đến thịt và 

bánh không men, tức thì có lửa từ tảng đá bốc lên thiêu đốt thịt và 

bánh không men. Thiên thần Chúa liền biến đi khuất mắt ông. 

Giêđêon nhận biết đó là Thiên thần Chúa, liền thưa rằng: “Ôi, lạy 

Chúa là Thiên Chúa của con, con đã nhìn thấy Thiên thần Chúa 

nhãn tiền”. Chúa phán cùng ông rằng: “Bình an cho ngươi. Ðừng 

sợ, ngươi không chết đâu”. Giêđêon liền dựng một bàn thờ dâng 

kính Chúa, và gọi bàn thờ đó là “Bình an của Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 84, 9. 11-12. 13-14 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9). 

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an, bình an cho dân tộc và 

các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9). 

3) Vâng Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất Nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (x. c. 9). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ed 28, 1-10 

“Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa,  

mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua 

Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì ngươi tự 

kiêu mà rằng: “Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên toà Thiên Chúa giữa 

biển”, vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa, mà lòng 

ngươi dám tự cho mình là Chúa! Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn 

Ðaniel! Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết: Nhờ tài trí và 

khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh, và ngươi đã tích trữ vàng bạc 

trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia 

tăng của cải, và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của 

ngươi. 

Vì thế Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Bởi lòng ngươi 

dám tự cho mình là Chúa, thì đây Ta sẽ dẫn quân ngoại bang, là 

những kẻ hung bạo nhất trong các dân, đến giày xéo trên ngươi, họ 

sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi, và làm ô 

danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi, ngươi sẽ chết như những 

kẻ chết chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào 

ngươi còn dám nói: “Ta là Thiên Chúa” nữa sao? Vì ngươi là người 

chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ 

chết trong tay ngoại bang, như những kẻ không chịu cắt bì: vì Ta đã 

phán! Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Ðnl 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30. 35cd-36ab 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39). 

1) Ta đã phán: “Chúng đang ở đâu?” Ta sẽ làm cho người ta 

không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, Ta đã giãn ra, 

kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười. 
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Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39). 

2) Chúng sẽ nói rằng: “Tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa 

đã làm những sự này”. Dân này chẳng có lo lắng, và không có khôn 

ngoan chút nào. 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39). 

3) Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại 

đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chúng, và Chúa 

đã chẳng bỏ mặc chúng sao? 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39). 

4) Ngày tiêu diệt đã gần, và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử 

dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. 

Ð. Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39). 

Alleluia             Tv 118, 36a và 29b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời 

Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 19, 23-30 

“Con lạc đà chui qua lỗ kim  

còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật 

các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo 

các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có 

vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: 

“Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán 

rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: 

“Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ 

được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: 

Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự  
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trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử 

mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, 

cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và 

được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, 

và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Tl 9, 6-15 

“Ðang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói:  

“Xin cho một vua cai trị chúng tôi”. 

Trích sách Thủ Lãnh. 

Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ 

họp lại, rồi kéo nhau đến gần cây sồi ở Sikem, và tôn Abimêlech lên 

làm vua. 

Khi ông Giotham nghe tin ấy, liền đi lên đứng trên đỉnh núi 

Garizim, lớn tiếng kêu lên rằng: “Hỡi người Sikem, hãy nghe ta, để 

Thiên Chúa cũng nghe các ngươi. Các cây cối đều đến xức dầu 

phong một vị vua cai trị chúng, và nói cùng cây ôliu rằng: “Hãy đi 

cai trị chúng tôi”. Cây ôliu đáp lại rằng: “Chớ thì ta có thể bỏ việc  
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sản xuất dầu mà các thần minh và loài người quen dùng, để được 

lên chức cai trị cây cối sao?” Các cây cối nói cùng cây vả rằng: 

“Hãy đến cầm quyền cai trị chúng tôi”. Cây vả trả lời rằng: “Chớ thì 

ta có thể bỏ sự ngọt ngào của ta, bỏ hoa trái ngon lành của ta, để 

được lên chức cai trị các cây cối khác sao?” Các cây cối nói với cây 

nho rằng: “Hãy đến cai trị chúng tôi”. Cây nho đáp rằng: “Chớ thì ta 

có thể bỏ việc cung cấp rượu, là thứ làm cho Thiên Chúa và loài 

người được vui mừng, để được lên chức cai trị các cây cối khác 

sao?” Tất cả những cây cối nói với bụi gai rằng: “Hãy đến cai trị 

chúng tôi”. Bụi gai trả lời rằng: “Nếu các ngươi thật lòng đặt ta làm 

vua các ngươi, thì các ngươi hãy đến nghỉ dưới bóng ta. Nhưng nếu 

các ngươi không muốn thì sẽ có lửa từ bụi gai phát ra thiêu huỷ các 

cây hương nam núi Liban”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 20, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

1) Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng; do ơn 

Chúa phù trợ, vua xiết bao hân hoan! Chúa đã ban cho sự lòng vua 

ao ước, và điều môi miệng vua xin, Chúa chẳng chối từ. 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

2) Chúa đã tiên liệu cho vua được phước lộc may mắn, đã đội 

triều thiên vàng ròng trên đầu vua. Nhờ Chúa giúp mà vua được 

vinh quang cao cả, Chúa khoác lên người vua, oai nghiêm với huy 

hoàng. 

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 

3) Vua xin Chúa cho sống lâu, thì Chúa đã ban cho một chuỗi 

ngày dài tới muôn muôn thuở. Chúa đã khiến vua nên mục tiêu chúc 

phúc tới muôn đời, Chúa đã cho vua được hân hoan mừng rỡ trước 

thiên nhan.  

Ð. Lạy Chúa, do quyền năng Chúa mà vua vui mừng (c. 2a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ed 34, 1-11 

“Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi tay chúng,  

và đoàn chiên sẽ không làm mồi ngon cho chúng nữa”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri 

về các chủ chăn Israel, hãy nói tiên tri và bảo các chủ chăn rằng: 

Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Khốn cho các chủ chăn Israel, họ 

chỉ lo nuôi chính bản thân: chớ thì các chủ chăn không phải lo chăn 

nuôi đoàn chiên sao?  

Các ngươi đã uống sữa chiên, đã mặc áo lông chiên, hễ con nào 

béo tốt, các ngươi làm thịt: nhưng các ngươi không chăn nuôi đoàn 

chiên của Ta. Con nào yếu đuối, các ngươi không bổ dưỡng; con 

nào đau ốm, các ngươi không chạy chữa; con nào bị thương, các 

ngươi không băng bó; con nào đi lạc, các ngươi không đem về; con 

nào đi mất, các ngươi không tìm kiếm; nhưng các ngươi chăn dắt 

chúng bằng bạo lực và nghiêm khắc.  

Các chiên Ta tản mác vì thiếu chủ chăn: chúng làm mồi cho thú 

dữ ngoài đồng. Các chiên Ta lang thang khắp núi, trên mọi đồi cao, 

các chiên Ta tản mác khắp mặt đất, và chẳng có ai tìm kiếm. Ta nói, 

chẳng có ai tìm kiếm. 

Vì thế, hỡi các chủ chăn, hãy nghe lời Thiên Chúa phán: Nhân 

danh mạng sống của Ta, các chiên Ta đã bị cướp mất, các chiên Ta 

làm mồi cho thú dữ ngoài đồng, vì không có chủ chăn: các chủ chăn 

của Ta không lo lắng cho đoàn chiên Ta, nhưng chúng chỉ nuôi 

chính bản thân, mà không chăn nuôi các chiên Ta, vì thế, hỡi các 

chủ chăn, hãy nghe lời Chúa: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: 

Ðây chính Ta sẽ đến với các chủ chăn, đòi lại đoàn chiên khỏi tay 

chúng, và sẽ không cho chúng chăn nuôi đoàn chiên nữa, các chủ 

chăn không còn nuôi chính bản thân nữa. Ta sẽ giải thoát đoàn 

chiên Ta khỏi miệng chúng, và đoàn chiên sẽ không còn làm mồi 

ngon cho chúng nữa.  
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Vì Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Ðây chính Ta sẽ tìm 

kiếm các chiên Ta, và Ta sẽ thăm viếng chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, 

đó là điều an ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư, cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Alleluia          Tv 118, 135 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan 

hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 20, 1-16a 

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: 

“Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm 

vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền 

công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. 

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng 

không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm 

vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. 

Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. 

“Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ 

đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây 

suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. 

Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. 

“Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi 

những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới 

người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một 

đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm 

trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh 

mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà 

rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu 

nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” 

Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không 

làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một 

đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người 

đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn 

sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” 

“Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau 

hết”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Tl 11, 29-39a 

“Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết,  

tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu”. 

Trích sách Thủ Lãnh. 

Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê, 

ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, 

và từ đó tiến sang đánh con cái Ammon. Ông thề hứa với Chúa 

rằng: “Nếu Chúa trao con cái Ammon vào tay con, thì khi con từ đất 

con cái Ammon trở về bình an, hễ người nào ra khỏi nhà con và đón 

tiếp con trước hết, con sẽ dâng nó cho Chúa làm của lễ toàn thiêu”. 

Ông Giéphtê liền trẩy sang đánh con cái Ammon, Chúa đã trao 

chúng trong tay ông. Ông đã đánh phá hai mươi thành trong một 

trận ác liệt, từ Arôê đến cửa thành Mennith, và đến Abel Kêramim. 

Con cái Ammon bị con cái Israel hạ nhục. Khi ông Giéphtê trở về 

nhà ở Maspha, người con gái duy nhất ra với hội hát trống phách 

đón rước ông, vì ông chẳng có người con nào khác. Khi thấy đứa 

con gái, ông liền xé áo mình ra mà kêu lên rằng: “Con ơi, con làm 

khổ cha, con cũng khổ nữa, vì cha đã khấn hứa cùng Chúa, và cha  
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không thể làm gì khác được”. Người con gái đáp: “Cha ơi, nếu cha 

đã khấn hứa cùng Chúa, thì cha cứ làm cho con mọi điều cha đã thề 

hứa, vì Chúa ban cho cha được trả thù và thắng kẻ thù của cha”. Cô 

lại nói với cha rằng: “Con chỉ xin cha điều này: xin cha cho con hai 

tháng, để con cùng các bạn con đi quanh núi đồi mà than khóc tuổi 

thanh xuân của con”. Người cha đáp: “Con cứ đi”. Và ông đã cho cô 

đi hai tháng. Khi cô ra đi làm một với bạn nghĩa thiết của cô, thì cô 

than khóc tuổi thanh xuân của cô trên núi đồi. Sau hai tháng, cô trở 

về nhà cha cô, và ông đã thi hành như ông đã thề hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

1) Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ 

thờ thần tượng, không hướng về chuyện gian tà. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai 

con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con 

đã thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

3) Như trong Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)              Ed 36, 23-28 

“Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, 

 và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc 

phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh 

Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, 

khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi 

ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các 

ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên 

các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh 

tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các 

ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác 

các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. 

Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các 

huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật 

Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; 

các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19 

Ð.  Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các 

ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25). 

1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð.  Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các 

ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25). 

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng 

đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và 

người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. 
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Ð.  Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các 

ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25). 

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, 

Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; 

lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. 

Ð.  Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các 

ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25). 

Alleluia              Tv 147, 12a và 15a 

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã 

sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 22, 1-14 

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão 

trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia 

làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã 

được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các 

đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời 

rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi 

sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những 

người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người 

thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và 

giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru 

diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua 

nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những 

kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả 

đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra 

đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật 

ních khách dự tiệc. 
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Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó 

một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy 

rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” 

Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói 

tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và 

nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được 

chọn thì ít”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)       R 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 

“Bà Nôêmi cùng nàng dâu người Moab là bà Ruth,  

từ nơi di cư trở về thành Bêlem”. 

Khởi đầu sách truyện Bà Ruth. 

Khi các quan án cầm quyền, thì dưới thời một quan án kia, 

trong xứ xảy ra nạn đói kém. Có một người thành Bêlem, thuộc chi 

tộc Giuđa, đem vợ và hai con sang cư ngụ trong miền Môab. 

Và Elimêlech, chồng bà Nôêmi, qua đời, để bà lại với hai con. 

Hai con bà cưới hai thiếu nữ Môab làm vợ: một tên là Orpha, còn 

người kia tên là Ruth. Họ chung sống ở đó được mười năm, thì cả  
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hai người chồng là Mahalon và Kêlion cũng qua đời, còn lại mình 

bà Nôêmi không chồng con. Bấy giờ bà Nôêmi cùng với hai nàng 

dâu định bỏ đất Môab trở về quê hương, vì nghe nói Chúa thương 

dân Người, và ban cho họ lương thực. 

Bà Orpha hôn mẹ chồng và ở lại đó. Còn bà Ruth thì đi theo mẹ 

chồng. Bà Nôêmi bảo bà Ruth rằng: “Kìa, chị dâu con đã ở lại với 

dân mình và các thần minh của họ, con hãy ở lại với chị con”. Bà 

Ruth thưa lại rằng: “Xin mẹ đừng bắt con bỏ mẹ mà ở lại, vì mẹ đi 

đâu thì con cũng đi theo đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, và 

Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”. 

Vậy bà Nôêmi cùng nàng dâu người Môab là bà Ruth, từ nơi di 

cư trở về thành Bêlem, vào đầu mùa gặt lúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người 

đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Người là Ðấng đã 

tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Người là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho 

những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù 

tội. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù. Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 
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Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường lối đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. 

Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ed 37, 1-14 

“Hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa.  

Ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi mồ,  

và dẫn dắt các ngươi vào nhà Israel”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Trong những ngày ấy, tay Chúa đặt trên tôi, và dẫn tôi đi trong 

thần trí của Chúa: Người để tôi giữa cánh đồng đầy hài cốt; Người 

đem tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy, có rất nhiều bộ xương khô 

nằm la liệt trên cánh đồng. Và Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con 

người, ngươi nghĩ các xương này sẽ có thể được sống chăng?” Tôi 

thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã biết”. Người liền phán 

cùng tôi: “Ngươi hãy nói tiên tri về các bộ xương này, và bảo chúng 

rằng: 'Hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa. Chúa là Thiên 

Chúa phán cùng các bộ xương như thế này: Ðây Ta sẽ khiến hồn 

nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên 

các ngươi, sẽ khiến thịt mọc ra trên các ngươi, và cho da bọc các 

ngươi: Ta sẽ ban hồn cho các ngươi, các ngươi sẽ được sống và biết 

rằng Ta là Chúa' “. Tôi đã nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi. 

Ðang lúc tôi nói tiên tri, thì có tiếng ồn ào, và tôi thấy chuyển 

động: các bộ xương họp lại với nhau, xương ăn khớp với nhau. Tôi 

quan sát, và này đây, gân và thịt mọc trên các bộ xương: có da bọc 

lại, nhưng chưa có hồn. Và Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy  
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nói tiên tri về hồn, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo hồn rằng: 

'Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Hỡi hồn, hãy từ bốn phương 

tiến đến', và thổi hơi trên những kẻ bị giết này, để chúng sống lại”. 

Tôi đã nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi. Hồn liền nhập vào 

chúng và chúng được sống. Chúng đứng thẳng lên làm thành một 

đạo quân cực kỳ đông đảo. 

Và Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, các bộ xương này 

là toàn thể nhà Israel. Chúng nói rằng: 'Xương chúng tôi đã khô đét, 

chúng tôi mất hết hy vọng, chúng tôi đã bị tiêu diệt'. Bởi đó, ngươi 

hãy nói tiên tri cho chúng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như thế 

này: Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở các cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các 

ngươi ra khỏi mồ, và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, 

các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo 

các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các 

ngươi sẽ được sống; Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, 

các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và sẽ thi hành' “. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, vì đức từ bi Người còn muôn thuở 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy xướng lên, hỡi những người được Chúa thục mạng cho, 

những người Chúa đã thục mạng khỏi tay quân thù: những người 

Chúa đã họp lại từ muôn đất nước; từ đông sang tây và từ bắc chí 

nam. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, vì đức từ bi Người còn muôn thuở 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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2) Xưa họ lạc lõng trong chốn cô liêu hoang địa, không biết 

đường đi tới thành trì có thể định cư. Lúc bấy giờ họ đói khát, và 

sinh lực trong người họ hao mòn. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, vì đức từ bi Người còn muôn thuở 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Họ kêu cầu cùng Chúa trong lúc khốn cùng, Người đã cứu 

họ thoát cảnh gian truân. Người dẫn họ đi trên con đường thẳng, để 

họ tới được thành trì có thể định cư. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, vì đức từ bi Người còn muôn thuở 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và 

những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta. Bởi Người đã 

cho người đói khát được no đủ, người cơ hàn được tràn trề thiện 

hảo. 

Ð.  Hãy chúc tụng Chúa, vì đức từ bi Người còn muôn thuở 

 (c. 1). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia             Mt 11, 25 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng 

Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ 

bé mọn. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 22, 34-40 

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi,  

và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm 

cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một  
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người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, 

trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người 

ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, 

hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng 

nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy 

yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách 

các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                    Tv 33, 10-11 

Lạy Chúa là khiên thuẫn của chúng con, xin hãy trông xem, hãy 

nhìn tới dung mạo người được Chúa tấn phong. Thực một ngày 

sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu 

khác. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             R 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 

“Chúa không nỡ để cho bà thiếu kẻ nối dòng.  

Ðó là thân phụ của Isai, cha của Ðavít”. 

Trích sách truyện Bà Ruth. 

Bấy giờ ông Êlimêlech, chồng bà Nôêmi có một người họ hàng, 

là người quyền thế và giàu có, tên là Booz. Bà Ruth, người Môab, 

thưa với mẹ chồng rằng: “Nếu mẹ cho phép, con xin ra đồng mót 

lúa mà các thợ gặt bỏ sót, nơi nào mà chủ ruộng nhân từ vui lòng 

cho con mót”. Bà mẹ trả lời rằng: “Hỡi con, con cứ đi”. Nàng liền đi 

mót lúa đàng sau các thợ gặt. Bất ngờ chủ ruộng ấy tên là Booz,  
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người có họ với Êlimêlech.  

Ông Booz bảo bà Ruth rằng: “Hỡi con, hãy nghe đây, con đừng 

đi mót lúa ở ruộng khác, đừng rời khỏi nơi này: nhưng hãy đi theo 

các tớ gái của ta, chúng nó gặt ở đâu, con cứ đi theo đó; vì ta bảo 

các đầy tớ ta đừng ai làm phiền con. Cả khi con khát nước, cũng cứ 

đến các vò nước và uống nước mà các đầy tớ ta uống”. Bà sấp mình 

xuống đất, lạy ông ấy mà nói rằng: “Bởi đâu tôi được ơn trước mặt 

ông, và ông đoái thương tôi là người nữ ngoại bang?” Ông trả lời 

rằng: “Ta đã nghe đồn mọi sự con đã làm đối với mẹ chồng, sau khi 

chồng con qua đời, con đã lìa bỏ cha mẹ quê hương và đến cùng dân 

tộc mà trước đây con không hề biết”. 

Vậy ông Booz cưới bà Ruth làm vợ. Ông ăn ở với bà, và Chúa 

ban cho bà có thai, bà sinh được một con trai. Các phụ nữ nói cùng 

bà Nôêmi rằng: “Chúc tụng Chúa là Ðấng không nỡ để cho gia đình 

bà thiếu kẻ nối dòng! Và nguyện danh Chúa được ca tụng khắp 

Israel! Cầu chúc bà có người an ủi tâm hồn và phụng dưỡng tuổi 

già; vì người đó sẽ sinh ra do người con dâu yêu mến bà, và người 

con dâu đó đáng quý hơn bảy người con trai”. Bà Nôêmi ẵm con trẻ 

vào lòng, và nuôi nấng nó như người vú. Các phụ nữ láng giềng đến 

mừng bà mà rằng: “Bà Nôêmi đã được một cháu trai”. Họ đặt tên 

cho con trẻ là Obed: đó là thân phụ của Isai cha của Ðavít. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð. Ðó là ơn phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa (c. 4). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, 

bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð. Ðó là ơn phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa (c. 4). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. 
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Ð. Ðó là ơn phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa (c. 4). 

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên 

Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn. 

Ð. Ðó là ơn phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa (c. 4). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ed 43, 1-7a 

“Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang 

Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người 

như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của Người. Thị kiến 

mà tôi đã thấy giống như thị kiến trước kia tôi đã xem thấy khi 

Người đến huỷ diệt thành phố, và như thị kiến tôi đã xem thấy gần 

sông Côbar, nên tôi sấp mặt xuống đất. Uy nghi Chúa tiến vào đền 

thờ theo lối của hướng đông. Thần Trí đỡ tôi lên, và dẫn tôi vào 

hành lang phía trong. Ðây ánh vinh quang của Chúa tràn ngập đền 

thờ. Tôi đã nghe có người nói với tôi từ trong đền thờ và người 

đứng gần bên tôi, bảo tôi rằng: “Hỡi con người, đây là nơi đặt bệ 

ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn 

đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Ð.  Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi  

 (x. c. 10b).  

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi. 
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Ð.  Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi  

 (x. c. 10b).  

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð.  Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi  

 (x. c. 10b).  

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. 

Ð.  Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi  

 (x. c. 10b).  

Alleluia               x. Cv 16, 14b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 23, 1-12 

“Họ nói mà không làm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: 

“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những 

gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng 

noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó 

nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ 

ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: 

vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất 

trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi 

đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”.  

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là 

“Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là 

anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”,  
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vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng 

đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người 

chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là 

người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và 

ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Tv 129, 7 

Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 

Hoặc đọc         Ga 6, 51-52 

Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ sống đời đời”. 
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CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1          Is 22, 19-23 

“Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít trên vai nó”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục 

xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong 

ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy 

áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt 

cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người 

cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít 

trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa 

lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng 

đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc 

Ð.  Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng 

bỏ rơi công cuộc tay Chúa (8). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng 

bỏ rơi công cuộc tay Chúa (8). 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã 

ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 
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Ð.  Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng 

bỏ rơi công cuộc tay Chúa (8). 

3) Quả thực Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung, còn 

người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu 

Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng 

bỏ rơi công cuộc tay Chúa (8). 

Bài Ðọc 2               Rm 11, 33-36 

“Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên 

Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối 

của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? 

Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để 

Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong 

Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 16, 13-20 

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi 

các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: 

“Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo 

là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: 

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: 

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời  
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rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác 

thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự 

trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ 

xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 

Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới 

đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời 

cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với 

ai rằng Người là Ðức Kitô. 

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ 

phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ 

và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo 

Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy 

khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại 

bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho 

Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên 

Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1               Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b 

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa,  

vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. 

Trích sách ông Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở 

Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, 

và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như 

thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho 

các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ 

ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở 

Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi 

đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả 

lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ 

những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã 

dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô 

lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và 

đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi 

dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng 

như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng 

nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy 

trừ di tích chúng nơi trần ai. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ 

khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và 

cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

4) Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên 

Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, 

không để cho một cái nào bị gãy. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 

5) Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải 

đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, 

và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải 

đền bồi tội lỗi. 

Ð.  Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện 

hảo nhường bao (c. 9a). 
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Bài Ðọc 2                  Ep 5, 21-32 

“Mầu nhiệm này thật lớn lao: 

 trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ 

Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: 

vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính 

Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh 

phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng 

mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu 

thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình 

vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời 

hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội 

Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều 

gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người 

chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu 

thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân 

xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô 

đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do 

xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp 

với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn 

lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 6, 61-70 

“Chúng con sẽ đi đến với ai?  

Thầy mới có những lời ban sự sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này 

chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm 

về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó 

chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? 

Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng 

lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con 

có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ 

không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo 

các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta 

ban cho”.  

Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. 

Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con 

có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng 

con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần 

chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô 

Con Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1          Is 66, 18-21 

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của 

chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và 

nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ 

sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài 

biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và 

Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe 

nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho 

các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ 

mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi 

võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác 

nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, 

Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các 

thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như 

Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì 

dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 116, 1. 2 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, 

hãy chúc tụng Người. 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 
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2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và 

lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Bài Ðọc 2         Dt 12, 5-7, 11-13 

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh 

em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh 

thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách 

con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà 

Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. 

Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà 

cha không sửa phạt.  

Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là 

nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công 

chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ 

những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, 

anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng 

được an lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 13, 22-30 

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng 

dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải 

chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng 

họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các 

ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà 

đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa 

mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các 

ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'.  

Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước 

mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. 

Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự 

đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. 

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri 

ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các 

ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ 

bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những 

người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên 

sau hết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              1 Tx 1, 1-5. 8b-10 

“Anh em đã từ bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, 

 để trông đợi Con của Người, Ðấng mà Người cho sống lại”. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Thêxalônica. 

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn Thêxalôni-ca 

trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho 

anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho 

mọi người anh em; trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh 

em không ngừng, tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của 

lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng 

biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi 

ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền 

năng, với Thánh Thần, và với lòng xác tín, như khi chúng tôi còn ở 

giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. 

Trong mọi nơi, lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ 

rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta 

thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ 

tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa 

hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, 

(Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại) là Ðức Giêsu, 

Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)       Tx 1, 1-5. 11b-12 

“Ðể danh Chúa được vinh hiển trong anh em,  

và anh em được vinh hiển trong Người”. 

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Thêxalônica. 

Phaolô, Silvanô, và Timôthêu kính gửi lời thăm Giáo đoàn 

Thêxalônica trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa 

Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha 

chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh em. Anh em thân 

mến, tôi phải luôn luôn cảm tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, đó là điều 

phải lẽ, bởi vì anh em ngày càng thêm lòng tin và hết thảy anh em 

đều đầy lòng thương yêu nhau, đến nỗi chính chúng tôi cũng được 

hãnh diện trong các giáo đoàn của Chúa, vì anh em hằng kiên nhẫn 

và giữ lòng tin trong những cơn bắt bớ gian truân anh em phải chịu. 

Ðó là dấu chỉ về sự phán xét công minh của Thiên Chúa, để anh em 

xứng đáng vào nước Thiên Chúa, bởi anh em phải chịu khốn khó vì  
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nước ấy.  

Xin Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên 

xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép 

mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và 

công việc của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển 

trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và của Chúa 

Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 95, 1-2a. 2b-3. 4-5 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới. Hãy ca mừng Chúa đi, 

toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân, và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

3) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen. Người 

khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, 

nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

Alleluia             2 Cr 5, 19 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà 

thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. 

- Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 23, 13-22 

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
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Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi 

những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời 

không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, 

các ngươi cũng chẳng để cho vào. 

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! 

Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi 

thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. 

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! 

Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một 

người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi 

làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi. 

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các 

ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng 

ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc 

và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào 

trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì 

không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc 

lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh 

hoá của lễ, cái nào trọng hơn? 

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên 

bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và 

Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy 

ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         1 Tx 2, 1-8 

“Chúng tôi rất vui lòng trao phó anh em,  

không những Tin Mừng của Thiên Chúa,  

mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự chúng tôi 

đến với anh em không phải là luống công; nhưng dù khi trước 

chúng tôi phải khốn khổ, sỉ nhục tại thành Philipphê, như anh em đã 

biết, chúng tôi vẫn cậy trông vào Thiên Chúa chúng ta mà chuyên lo 

rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em. Vì chưng chúng 

tôi không khuyên dạy những điều sai lầm, những điều ô uế, những 

điều gian dối, nhưng như chúng tôi đã được Thiên Chúa thử thách 

để anh em được tin theo Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi giảng dạy 

mà không muốn làm đẹp lòng người đời, nhưng muốn làm đẹp lòng 

Thiên Chúa, Ðấng thử thách tấm lòng chúng tôi như vậy. 

Bởi vì chúng tôi không bao giờ nói lời dua nịnh, như anh em 

biết, và cũng không tìm dịp trục lợi, như Thiên Chúa chứng giám: 

chúng tôi không cầu vinh nơi loài người, dầu với anh em hay với ai 

khác, dù chúng tôi có thể làm phiền hà anh em, với danh nghĩa là 

Tông đồ của Ðức Kitô, nhưng chúng tôi đã trở thành như những kẻ 

bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế 

nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng 

trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà 

còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với 

chúng tôi. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 138, 1-3. 4-6 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con. Ngài biết con, lúc 

con ngồi khi con đứng; Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi 

con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường 

lối của con. 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

2) Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã 

biết cả rồi; sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên 

mình con, Chúa đặt tay. Ðối với con sự thông minh này quá ư huyền 

diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra. 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 Tx 2, 1-3a. 13-16 

“Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, nhân vì sự Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 

sẽ đến, và sự tập họp của chúng ta trong Người, chúng tôi nài xin 

anh em chớ vội thay lòng đổi dạ, chớ kinh hãi vì linh ứng, lời giảng 

hay thư từ nào, dường như của chúng tôi gởi tới loan báo ngày Chúa 

gần đến. Ðừng để ai lừa dối anh em cách nào. 

Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng của chúng tôi mà kêu mời anh 

em đến lãnh nhận vinh quang của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu 

Kitô. Anh em thân mến, vì vậy anh em hãy đứng vững, hãy nắm giữ 

truyền thống anh em đã học biết hoặc bằng lời giảng dạy, hoặc bằng 

thư từ chúng tôi đã viết. Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và 

dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và 

lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh 

em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           Tv 95, 10. 11-12a. 12b-13 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

1) Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người 

giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo 

đường đoan chính. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư 

dân cách chân thành. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

Alleluia          Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết 

thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 23, 23-26 

“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi 

những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về 

bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề 

luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ 

qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. 

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con 

muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, 

hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài  
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chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. 

Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước 

đã, để bên ngoài cũng được sạch”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               1 Tx 2, 9-13 

“Chúng tôi làm việc ngày đêm  

để rao giảng Tin Mừng giữa anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc 

của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên 

gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin 

Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Chính anh em là nhân chứng và 

cả Thiên Chúa cũng làm chứng: chúng tôi ăn ở thánh thiện, công 

chính và không đáng trách điều gì đối với anh em là những kẻ đã 

tin. Như anh em biết, chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em 

như cha đối xử với con cái mình, khi chúng tôi khuyên răn, khích lệ  
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và van nài anh em hãy ăn ở sao cho xứng đáng với Thiên Chúa, 

Ðấng đã kêu gọi anh em vào hưởng nước trời và vinh quang của 

Người. 

Bởi thế, chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì khi anh 

em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã 

nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời 

Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là 

những kẻ đã tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 138, 7-8. 9-10. 11-12ab 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

1) Con đi đâu để xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn 

đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được lên trời, thì cũng 

có Ngài ngự đó; nếu con nằm dưới âm phủ, thì đấy cũng có mặt 

Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

2) Nếu con mượn đôi cánh của hừng đông, và bay đến cư ngụ 

nơi biên cương biển cả, tại nơi đấy cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, 

và tay hữu Ngài nắm giữ con. 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 

3) Nếu con nói: “Phải chi sự tối tăm che phủ, và sự sáng trở 

thành đêm bao quanh con”, thì đối với Ngài sự tối sẽ không có tối, 

và đêm sẽ sáng sủa như ban ngày. 

Ð. Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con (c. 1a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)            2 Tx 3, 6-10. 16-18 

“Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

chúng tôi truyền cho anh em hãy lánh xa khỏi bất cứ người anh em 

nào sống lười biếng, không theo truyền thống đã nhận lãnh nơi 

chúng tôi. Vì chưng, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thể 

nào, bởi chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng 

không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả 

đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 

Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho 

anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở 

với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai không 

muốn làm việc, thì đừng có ăn”. 

Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh em được bình an luôn 

mãi trong mọi nơi. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tay 

Phaolô này viết lời chào anh em: đó là dấu riêng trong các thư tôi 

gửi: Tôi viết như vậy đó. Nguyện chúc ân sủng của Chúa chúng ta, 

là Ðức Giêsu Kitô, ở cùng tất cả anh em! Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 127, 1-2. 4-5 

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn 

nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn an 

hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Ðáp. 

2) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn 

nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời 

sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. - Ðáp. 
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Alleluia           Pl 2, 15-16 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em 

hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 23, 27-32 

“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi 

những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô 

vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và 

mọi thứ dơ nhớp.  

Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công 

chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn 

cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây 

đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công 

chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông 

chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ 

máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con 

cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy 

đấu của cha ông các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               1 Tx 3, 7-13 

“Xin Chúa ban cho anh em  

lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi 

anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian truân, hiện giờ chúng tôi 

cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa. Vậy 

chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em, vì nỗi vui 

mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ 

anh em.  

Ðêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt 

anh em lại và bổ túc những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. 

Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, dẫn đàng đưa chúng tôi tới anh em.  

Về phần anh em, xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi 

dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính 

chúng tôi yêu thương anh em: để làm cho lòng anh em nên vững 

vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 89, 3-4. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 
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1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Người phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

2) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

3) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho 

chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con. Sự 

nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự 

nghiệp tay chúng con làm ra. 

Ð.  Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 1, 1-9 

“Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa 

Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh 

Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu 

Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp 

nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: 

Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và 

của Ðức Giêsu Kitô, ở cùng anh em. 

Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh 

em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Người, anh em được  
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tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô 

đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào 

nữa trong khi mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. 

Cũng chính Người sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có 

gì đáng khiển trách trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự 

đến. Thiên Chúa là Ðấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất 

với Con của Người, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 144, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời, Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và 

thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang 

cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

3) Người ta nói tới quyền năng trong những việc đáng sợ, và kể 

ra sự vĩ đại của Ngài. Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu 

bao la, và hân hoan vì đức công minh của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (c. 1b). 

Alleluia           Cl 3, 16a và 17c 

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào 

trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. 

- Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 24, 42-51 

“Các con hãy sẵn sàng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các 

con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn 

ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà 

mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, 

Con Người sẽ đến. 

“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ 

đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho 

họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. 

Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản 

ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về 

muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say 

sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không 

biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả 

hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         1 Tx 4, 1-8 

“Ðây cũng là thánh ý Thiên Chúa  

và cũng là sự nên thánh của anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu 

điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế 

nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ 

tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa 

Giêsu đã ban cho anh em. Vì chưng, đây là thánh ý Thiên Chúa, và 

cũng là sự nên thánh của anh em là anh em hãy giữ mình khỏi tội 

gian dâm, để mọi người trong anh em biết giữ thân xác mình trong 

sự thánh thiện và danh dự: anh em chớ nên buông theo dục tình đam 

mê, như Dân Ngoại không biết Thiên Chúa: và đừng ai xâm phạm 

hay lường gạt quyền lợi anh em mình trong việc ấy, vì Chúa sẽ báo 

oán các điều đó, như chúng tôi đã bảo trước và đã minh chứng cho 

anh em. Vì chưng, Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để sống ô 

uế, nhưng để sống thánh thiện. Bởi thế, kẻ nào khinh chê những luật 

này, thì chẳng phải là khinh dể người phàm, nhưng là khinh dể 

Thiên Chúa, Ðấng cũng đã ban Thánh Thần Người cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 96, 1-2b. 5-6. 10. 11-12 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 
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1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan; trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

3) Chúa yêu thương những ai ghét xa điều dữ; Người gìn giữ 

tâm hồn những tôi ngoan, và giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

4) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho 

kẻ lòng ngay. Người hiền đức hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca 

tụng thánh danh Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Cr 1, 17-25 

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá,  

một cớ vấp phạm đối với người đời,  

nhưng là sự khôn ngoan đối  

với những người Thiên Chúa kêu gọi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi 

rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập 

giá của Ðức Kitô ra hư không. 

Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những 

kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì 

điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: “Ta sẽ 

phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự 

thông sáng của những người thông sáng”. Người khôn ngoan ở đâu?  
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Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa 

chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? 

Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên 

Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự 

điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các 

người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm 

sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu 

đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một 

sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người 

được kêu gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, 

quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì 

sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài 

người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ 

của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 32, 1-2. 4-5. 10ab và 11 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b). 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với 

đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b). 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng của Chúa. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b). 

3) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng 

của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng 

Người còn mãi đời nọ sang đời kia. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b). 
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Alleluia             1 Tx 2, 13 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải 

như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực 

là thế. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 25, 1-13 

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước 

trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, 

có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang 

đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang 

đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều 

thiếp đi và ngủ cả. 

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. 

Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những 

cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em 

chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại 

rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng 

mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những 

trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa 

đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin 

mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các 

ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con 

không biết ngày nào, giờ nào”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 85, 1-3 

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con. Lạy Chúa con, 

xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin 

thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt ngày.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               1 Tx 4, 9-11 

“Chính anh em đã được Thiên Chúa  

dạy cho biết phải thương yêu nhau”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không 

cần viết cho anh em: vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho 

biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi hành điều đó với 

mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến, 

chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho 

hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như 

chúng tôi đã truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người 

ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 97, 1. 7-8. 9 

Ð. Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9). 
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2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên; cả địa 

cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ 

tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. 

Ð. Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9). 

3) Trước thiên nhan Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai 

quản chư dân trong đường chánh trực. 

Ð. Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Cr 1, 26-31 

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: vì 

không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người 

quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian 

cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người 

khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên 

Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. 

Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều 

bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện 

hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người. Chính 

do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên 

Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự 

cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai khoe khoang, thì 

hãy khoe khoang trong Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 32, 12-13. 18-19. 20-21 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 
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1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái người ta. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người; nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng 

phù trợ và che chở chúng tôi. Bởi vậy, lòng chúng tôi hân hoan 

trong Chúa, chúng tôi tin cậy ở thánh danh Người. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

Alleluia             2 Tx 2, 14 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi 

chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 25, 14-30 

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ,  

ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: 

“Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài 

sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai 

nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn 

ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán 

làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm 

lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu  
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tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở 

về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo 

năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén 

bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy 

rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong 

việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng 

sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến 

và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm 

lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt 

lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt 

ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của 

chủ ngươi”. 

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết 

ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, 

nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của 

ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư 

thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi 

không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, 

và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy 

nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho 

thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, 

cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài 

vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-15 

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ 

trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng 

người. 

Hoặc đọc              Ga 6, 55 

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời 

đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. 
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CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1            Gr 20, 7-9 

“Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được 

tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã 

trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi 

phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa 

làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói 

rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người 

mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong 

xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức 

chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 

Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, 

để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của 

Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi 

khen Ngài. 
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Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay 

kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao 

lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp 

trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay 

hữu Chúa nâng đỡ người con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

(c. 2b). 

Bài Ðọc 2           Rm 12, 1-2 

“Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên 

Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, 

đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. 

Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, 

để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng 

Chúa và hoàn hảo. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                Mt 16, 21-27 

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ 

phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ 

và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người 

lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy 

sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: 

“Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp 

phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ 

hiểu biết những sự thuộc về loài người”. 

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn 

theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo 

Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai 

đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai 

được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? 

Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con 

Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên 

thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ 

theo việc họ làm”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
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CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1             Ðnl 4, 1-2. 6-8 

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn  

và đem thực hành bằng việc làm”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các 

lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để 

được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa 

cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt 

điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn 

của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. 

Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và 

sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến 

tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân 

khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở 

bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng 

ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ 

nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt 

các ngươi hôm nay không?” 

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi 

đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. 

Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a). 
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1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục 

cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai 

tôn sợ Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không 

xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. 

Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. 

Ð. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

Bài Ðọc 2               Gc 1, 17-18. 21b-22. 27 

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”. 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều 

do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay 

đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh 

ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa 

trong các tạo vật. 

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian 

ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh 

em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã 

nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha 

là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình 

khỏi mọi ô uế đời này. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa,  

để nắm giữ tập tục phàm nhân”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ 

tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với 

những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo 

đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-

thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng 

về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều 

tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy 

những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không 

giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không 

tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri 

rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài 

môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả 

dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các 

ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài 

người”. 

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe 

và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà 

có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, 

chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm 

trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết 

người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu 

khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong 

mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1               Hc 3, 19-21. 30-31 

“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con 

sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng 

phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có 

một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm 

nhường phải tôn vinh Chúa. 

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm 

mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người 

thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ 

vọng của người khôn ngoan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ 

định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b). 
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1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên 

Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn 

ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang 

địa. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ 

định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b). 

2) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên 

Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho 

những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.  

Ð.  Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ 

định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b). 

3) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, 

và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn 

chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị 

cho kẻ cơ bần. 

Ð.  Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ 

định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b). 

Bài Ðọc 2           Dt 12, 18-19. 22-24a 

“Anh em tiến đến núi Sion  

và thành trì của Thiên Chúa hằng sống”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có 

thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng 

kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với 

họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của 

Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn 

ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, 

và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các 

linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung 

gian của giao ước mới là Ðức Giêsu. Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 14, 1. 7-14 

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống,  

và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ 

lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người 

nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ 

dụ ngôn này rằng: 

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ 

nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với 

ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi 

rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải 

xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi 

ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi 

rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh 

dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải 

hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. 

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa 

ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng 

giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả 

lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, 

què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì 

ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 
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Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             1 Tx 4, 13-17 

“Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người  

đã chết đến làm một với Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết 

gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền 

như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu 

chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những 

người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một 

với Người. 

Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều 

này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa 

đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi 

nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, 

thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức 

Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, 

những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên 

các tầng mây, đi đón Ðức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng 

ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 95, 1 và 3. 4-5. 11-12. 13 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên 

Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa 

chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người 

khả úy hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, 

nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

3) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

4) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư 

dân cách chân thành. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 2, 1-5 

“Tôi đã công bố cho anh em  

bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không 

đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan, tôi đến 

công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi 

biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng 

đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã 

đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào 

những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không 

dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 118, 97. 99. 100. 101. 102 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

1) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao, suốt 

ngày con mải suy gẫm về luật đó. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

2) Chỉ thị Chúa khiến con thành khôn ngoan hơn quân thù, vì 

muôn đời chỉ thị đó vẫn theo con. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

3) Con khôn ngoan hơn những bậc tôn sư, nhờ suy gẫm về 

những lời nghiêm huấn của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

4) Con am hiểu hơn những bậc lão thành, vì huấn lệnh của Ngài 

con tuân giữ. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

5) Con kìm hãm chân con xa mọi đường gian ác, để con giữ 

trọn lời dạy của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

6) Con không bước trật đường thánh dụ của Ngài, bởi vì chính 

Ngài đã dạy bảo con. 

Ð. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a). 

Alleluia                 Tv 110, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra 

cho tới muôn đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 4, 16-30 

“Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó...  

Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và 

theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. 

Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri 

Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần 

Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin 

Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, 

loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được 

trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân 

và ngày khen thưởng”. 

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi 

người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu 

nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các 

ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán 

phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người 

này không phải là con ông Giuse sao?” 

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu 

ngạn ngữ này: “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”; “điều 

chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê 

hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên 

tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã 

có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba 

năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia 

không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng 

được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều 

người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người 

nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”. 
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Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm 

phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người 

lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực 

thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        1 Tx 5, 1-6. 9-11 

“Người đã chết vì chúng ta,  

để chúng ta cùng được sống với Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần 

chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ 

đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và 

an toàn”, thì chính lúc đó, tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, 

như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao 

thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn 

tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh  
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em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về 

ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người 

khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ. 

Vì Thiên Chúa không đặt để chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, 

nhưng là để chúng ta chiếm lãnh ơn cứu độ nhờ Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, Ðấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng 

ta được cùng sống với Người. Bởi đấy, anh em hãy an ủi nhau, hãy 

lo xây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 Cr 2, 10b-16 

“Con người xác thịt không hiểu được  

những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa,  

còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”. 
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Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều 

thâm sâu của Thiên Chúa. Vì ai trong loài người biết được những sự 

thuộc về con người, nếu không phải là thần trí của con người ở 

trong người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những sự thuộc về 

Thiên Chúa, nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa? Phần 

chúng ta, chúng ta đã không nhận lãnh tinh thần thế tục, nhưng nhận 

lãnh Thánh Thần bởi Thiên Chúa, để chúng ta nhận biết những sự 

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Những điều đó, chúng tôi giảng 

dạy không phải bằng những lời khôn ngoan của loài người, nhưng 

bằng giáo lý của Thánh Thần, giãi bày những điều thiêng liêng cho 

những người thiêng liêng.  

Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh 

Thần của Thiên Chúa, bởi nó cho là điên rồ và không thể hiểu biết 

được, vì điều đó phải được xét đoán theo cách thiêng liêng. Còn con 

người thiêng liêng đoán xét được mọi sự, và kẻ ấy không bị ai đoán 

xét. Vì nào ai biết được tư tưởng của Chúa, để dạy dỗ Người? 

Nhưng phần chúng ta, chúng ta có tư tưởng của Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14 

Ð. Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a). 

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð. Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a). 

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð. Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a). 
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3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð. Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a). 

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện 

trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và 

cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. 

Ð. Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a). 

Alleluia              1 Ga 2, 5 

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu 

của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 4, 31-37 

“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở 

đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về 

giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ 

trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: 

“Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? 

Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng 

Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: 

“Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa 

hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh 

hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền 

năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh 

tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 
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Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Cl 1, 1-8 

“Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”. 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côlôxê. 

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý định của Thiên 

Chúa, và anh Timôthêu, kính gửi các thánh ở Côlôxê, và anh em tín 

hữu trong Ðức Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh 

em. 

Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa, là Cha Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi nghe biết 

lòng tin của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, và lòng yêu mến của anh 

em đối với tất cả các thánh. Chúng tôi cảm tạ vì niềm hy vọng dành 

cho anh em trên trời, mà anh em đã nghe biết trong lời chân thật của 

Tin Mừng. Tin Mừng đó đã đến với anh em, như đã đến trong khắp 

thiên hạ, sinh hoa kết quả và gia tăng nơi anh em, từ ngày anh em đã 

nghe và nhận biết ơn Thiên Chúa trong chân lý. Như anh em đã thụ 

giáo cùng Êpaphra là đồng liêu rất yêu dấu của chúng tôi, là kẻ 

trung tín giúp việc Ðức Giêsu Kitô thay cho chúng tôi. Ông cũng đã 

tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu mến của anh em trong Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 51, 10. 11 

Ð. Tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời (c. 10b). 

1) Phần tôi như cây ô-liu xanh tốt trong nhà Thiên Chúa; tôi tin 

cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời. 

Ð. Tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời (c. 10b). 

2) Tôi sẽ ca ngợi Chúa muôn đời vì Chúa đã hành động, và tôi 

sẽ chúc tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo trước mặt chư tín 

hữu. 

Ð. Tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời (c. 10b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 3, 1-9 

“Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa,  

còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,  

là toà nhà của Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi không thể nói với anh em như với những 

người thiêng liêng, nhưng với những người xác thịt, những trẻ nhỏ 

trong Ðức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa, chứ không cho của ăn, 

vì bấy giờ anh em chưa ăn được, nhưng cả bây giờ, anh em cũng 

chưa ăn được, vì hãy còn là người xác thịt. Bởi chưng ở giữa anh 

em, có sự ghen tương và tranh giành, thì anh em không phải là xác 

thịt, và sống như người phàm đó sao? Vì khi còn có người nói rằng: 

“Tôi thuộc về Phaolô”. Kẻ khác nói: “Tôi thuộc về Apollô”, thì anh 

em không phải là người phàm đó sao? 

Vậy Apollô là gì? Phaolô là gì? Tất cả chỉ là những người giúp 

việc, mỗi người tuỳ theo ơn Chúa đã ban, nhờ họ mà anh em đã tin. 

Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ 

trồng chẳng là gì cả, người tưới cũng chẳng là gì cả, nhưng chỉ 

Thiên Chúa, Ðấng làm cho mọc lên, mới đáng kể. Kẻ gieo và người 

tưới đều là một. Mỗi người sẽ lãnh công theo sự khó nhọc của mình.  
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Vì chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa: còn anh em là 

cánh đồng của Thiên Chúa và là toà nhà của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 32, 12-13. 14-15. 20-21 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái người ta. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Tự cung lâu của Người, Người quan sát, hết thảy mọi người 

cư ngụ địa cầu. Người đã tạo thành tâm can họ hết thảy, Người quan 

tâm đến mọi việc làm của họ. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng 

phù trợ và che chở chúng tôi. Bởi vậy lòng chúng tôi hân hoan trong 

Chúa, chúng tôi tin cậy ở thánh danh Người. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

Alleluia                 2 Tm 1, 10b 

Alleluia, alleluia! - Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu 

Kitô, đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 4, 38-44 

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác,  

bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà 

Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin 

Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và 

cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. 

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh 

khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng 

bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu 

lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không 

cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô. 

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân 

chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo 

Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin 

Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà 

Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ 

Giuđêa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Cl 1, 9-14 

“Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối,  

và đem chúng ta vào nước Con yêu dấu của Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, 

chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin cho anh em 

được đầy sự hiểu biết thánh ý Chúa, với tất cả sự khôn ngoan và sự 

thông hiểu thiêng liêng, để anh em ăn ở xứng đáng đẹp lòng Thiên 

Chúa trong mọi sự, và sinh hoa kết quả trong mọi việc lành, cùng 

phát triển trong sự nhận biết Thiên Chúa. Ðược củng cố bằng một 

sức mạnh dồi dào, chiếu theo quyền năng cả sáng của Người, anh 

em nhẫn nại và vui mừng khoan dung trong mọi sự. Anh em cảm tạ 

Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia 

nghiệp các thánh trong ánh sáng. Người đã cứu chúng ta thoát khỏi 

quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Người, 

trong Ngài chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Ngài, và được ơn tha 

tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

1) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người nhớ lại lòng nhân hậu và trung 

thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 
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2) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

3) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với 

điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy 

hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Cr 3, 18-23 

“Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, 

 và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh 

em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên 

dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự 

điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: “Chính Người bắt 

chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ”. Lại có lời 

khác rằng: “Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão 

huyền”. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả 

là của anh em, dù là Phaolô hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, 

sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh 

em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 
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Ð. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Ð. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacob. 

Ð. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó (c. 1a). 

Alleluia             2 Tx 2, 14 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi 

chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 5, 1-11 

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời 

Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông 

thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi 

thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền 

đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi 

Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. 

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền 

ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: 

“Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì 

hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt 

được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông 

làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ 

các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến 

nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. 
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Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa 

Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người 

tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh 

ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và 

Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. 

Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây 

con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào 

bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Cl 1, 15-20 

“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng 

tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được 

tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản 

thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành 

nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài  
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tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là Hội thánh, là 

nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi 

loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, 

và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ 

máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời 

dưới đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c) 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân 

hoan khoái trá. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c) 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c) 

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành 

lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c) 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 4, 1-5 

“Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những 

thừa tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu  
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nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người 

phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi 

không lấy làm quan trọng khi bị anh em hay toà án nhân loại đoán 

xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính mình tôi. Vì chưng, mặc 

dầu lương tâm không trách cứ tôi điều gì, nhưng không phải vì thế 

mà tôi đã được công chính hoá. Ðấng đoán xét tôi chính là Chúa. Vì 

thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, 

Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và 

phơi bày những ý định của tâm hồn, và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban 

khen tương xứng cho mỗi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

1) Hãy trông cậy vào Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ 

trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào 

Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

2) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy 

vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính 

nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu; 

bởi vì Chúa yêu điều chân lý, và không bỏ rơi những tôi tớ trung 

thành. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, 

Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người 

giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 
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Alleluia           Cl 3, 16a và 17c 

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào 

trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. 

- Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 5, 33-39 

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu 

rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả 

môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy 

lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn 

hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ 

chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, 

bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”. 

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải 

áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải 

áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào 

bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và 

bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ 

được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, 

vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' “. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 85, 3.5 

Lạy Chúa, xin thương con, vì con ân cần kêu van Chúa suốt 

ngày; lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi 

đối với những ai kêu cầu Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Cl 1, 21-23 

“Người đã giao hoà anh em,  

để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù 

nghịch trong tư tưởng và trong hành động xấu xa. Nhưng hiện nay, 

Thiên Chúa đã giao hoà anh em trong xác thịt của Ðức Kitô, nhờ cái 

chết của Người, làm cho anh em nên thánh thiện, tinh tuyền, không 

có gì đáng trách trước mặt Người, miễn là anh em được xây dựng, 

kiên trì trong đức tin, bền vững và không lay chuyển khỏi lòng 

trông cậy vào Tin Mừng, mà anh em đã được nghe biết và đã được 

loan báo cho mọi tạo vật dưới bầu trời, là Tin Mừng mà chính tôi, 

Phaolô, là người phục vụ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 53, 3-4. 6 và 8 

Ð. Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi (c. 6a). 

1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử 

dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng 

con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

Ð. Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi (c. 6a). 

2) Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. 

Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca 

tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. 

Ð. Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi (c. 6a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 Cr 4, 6-15 (hoặc 9-15) 

“Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, [anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollô lời tục 

ngữ rằng: “Ðừng làm quá điều đã chép”, để anh em đừng kiêu căng 

mà theo phe người này chống lại phe người khác. Vì có ai làm cho 

ngươi được nổi bật đâu? Nào ngươi có điều gì mà không phải là 

ngươi đã nhận lãnh? Nếu ngươi đã nhận lãnh, lẽ nào ngươi khoe 

mình dường như ngươi không nhận lãnh? 

Phải rồi! anh em đã được no đầy rồi đấy, đã trở nên giàu có rồi 

đấy, anh em đã cai trị mà không cần đến chúng tôi. Chớ chi anh em 

được làm vua, để chúng tôi cùng được cai trị với anh em. Vì tôi 

nghĩ rằng] chúng tôi là những tông đồ rốt hết, mà Thiên Chúa đã 

phơi bày chúng tôi ra như những người bị tử hình: vì chúng tôi đã 

nên trò cười cho thế gian, cho các Thiên Thần và loài người. Chúng 

tôi là những kẻ ngu dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người 

khôn ngoan trong Ðức Kitô; chúng tôi là những kẻ yếu đuối, còn 

anh em là những người hùng mạnh; anh em là những người sang 

trọng, còn chúng tôi là những kẻ hèn hạ. Cho đến giờ này, chúng tôi 

phải chịu đói khát, trần trụi, bị xỉ vả và long đong, chính tay chúng 

tôi đã vất vả làm việc; khi bị chúc dữ, chúng tôi chúc lành; bị bắt 

bớ, chúng tôi chịu đựng; bị thoá mạ, chúng tôi năn nỉ. Chúng tôi trở 

nên như đồ phế thải của thế gian này, và như cặn bã của mọi loài 

cho đến giờ này. 

Tôi viết những điều này, không phải để làm nhục nhã anh em, 

nhưng tôi khuyến cáo anh em như con cái rất yêu dấu của tôi. Vì 

dẫu anh em có hàng vạn thầy dạy trong Ðức Kitô, nhưng anh em 

không có nhiều cha đâu; vì nhờ Tin Mừng, tôi đã sinh anh em ra 

trong Ðức Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 144, 17-18. 19-20. 21 

Ð. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

1) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu 

Người cách thành tâm. 

Ð. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

2) Chúa thực hiện ý muốn của những ai tôn sợ Người, Người 

nghe tiếng họ kêu và Người cứu họ. Chúa gìn giữ tất cả những ai 

mến yêu Người, và Người hủy diệt hết mọi kẻ bất nhân. 

Ð. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca khen ngợi Chúa, mọi loài huyết 

nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. 

Ð. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

Alleluia                 Tv 110, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra 

cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 6, 1-5 

“Tại sao các ông làm điều  

không được phép làm trong ngày Sabbat?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì 

các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy 

người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều 

không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ 

rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người 

tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng 

hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không 

được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và 

Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”. Ðó là lời 

Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài 

dành để cho những ai kính sợ Ngài. 

Hoặc đọc           Mt 5, 9-10 

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

Nước Trời là của họ. 
 

CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1            Ed 33, 7-9 

“Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác,  

thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên 

người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi 

hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: 

“Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết”; nếu ngươi không chịu nói để kẻ 

gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian 

ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan 

báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối 

nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được 

mạng sống ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng” (x. c. 8). 
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1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người! 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng” (x. c. 8). 

2) Hãy tiến liên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước 

nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, 

và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng” (x. c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng 

như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha 

ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công 

cuộc của Ta. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng” (x. c. 8). 

Bài Ðọc 2                 Rm 13, 8-10 

“Yêu thương là chu toàn cả lề luật”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu 

mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. Ðó là: “Chớ ngoại 

tình; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê 

tham”, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này 

là: “Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”. Lòng yêu thương 

không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 18, 15-20 

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em 

ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó 

nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không 

nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc 

được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe 

họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, 

ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì 

trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì 

trên trời cũng tháo gỡ. 

“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, 

mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, 

sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân 

danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1            Is 35, 4-7a 

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, 

đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính 

Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. 

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. 

Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, 

vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng 

vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối 

nước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho 

những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù 

tội. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, 

Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2              Gc 2, 1-5 

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo  

để hưởng nước Người đó sao?” 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Ðức Giêsu 

Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong 

lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc 

áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, 

nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời 

ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh em lại 

nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ 

chân tôi”. Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và 

trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? 

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn 

người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có 

và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó 

sao? 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Mc 7, 31-37 

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển 

Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến 

cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra 

khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi 

anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” 

(nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được 

tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói 

điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền 

mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt 

đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1          Kn 9, 13-18 

“Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? 

Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý 

tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi 

đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng 

nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. 

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó 

nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai 

khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không 

ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao 

xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại 

ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. 

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được 

ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con 

người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 
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2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như 

cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều 

nó bị xén đi và nó héo khô. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho 

chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự 

nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự 

nghiệp tay chúng con làm ra. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

Bài Ðọc 2         Plm 9b-10. 12-17 

“Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ,  

nhưng như một người anh em rất thân mến”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon. 

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức 

Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra 

trong xiềng xích. 

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như 

ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ 

cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý 

con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc 

tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để 

rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ,  
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nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc 

biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như 

trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón 

nhận nó như chính mình cha vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta 

biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 14, 25-33 

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có,  

thì không thể làm môn đệ Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người 

ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ 

con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ 

Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm 

môn đệ Ta. 

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi 

tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt 

móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu 

người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'. 

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước 

tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra 

đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình 

chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một 

phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ 

bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Cl 1, 24 - 2, 3 

“Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh 

 để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ 

tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn 

thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân 

xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội 

thánh, theo sự an bài của Thiên Chúa đã trao phó cho tôi rao giảng 

đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn 

thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên 

Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang 

của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người 

là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi 

người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi 

người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô. Chính vì lẽ đó, tôi khó 

nhọc chiến đấu nhờ vào năng lực mà Người hành động mạnh mẽ 

trong tôi. Vì chưng, tôi muốn anh em nhận thấy tôi lo lắng biết bao 

cho anh em và cho những người ở Laođicêa, và cho những ai chưa 

hề thấy mặt tôi tận mắt, để lòng họ được an ủi, và khi được giáo  
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huấn trong đức mến, họ được dư đầy sự thông hiểu là được nhận 

biết mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Giêsu, nơi Người tiềm 

ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 61, 6-7. 9 

Ð. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa (c. 8a). 

1) Duy nơi Thiên Chúa, hỡi linh hồn tôi, hãy an vui, vì do chính 

Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là ơn cứu 

độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. 

Ð. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa (c. 8a). 

2) Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc; hãy đổ giốc 

niềm tâm sự trước nhan Người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu. 

Ð. Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 5, 1-8 

“Anh em hãy tẩy trừ men cũ,  

vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà 

dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như vậy, là có 

người lấy vợ cha mình. Thế mà anh em còn lên mặt kiêu căng, đáng 

lẽ anh em phải để tang mà loại trừ khỏi anh em con người làm 

chuyện đó. Tuy tôi vắng mặt phần xác, nhưng hiện diện bằng tinh 

thần, tôi đã tuyên án kẻ làm chuyện đó, như tôi đang hiện diện, nhân 

danh Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, tập họp anh em lại với tâm 

trí tôi, lấy quyền năng của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu, tôi trao con 

người như thế cho Satan, để xác nó chết đi, hầu cho tâm hồn nó 

được cứu thoát trong ngày của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu Kitô. 

Việc anh em lên mặt kiêu căng không tốt đâu. Nào anh em 

chẳng biết rằng chỉ một dúm men là đủ làm hư cả khối bột đó sao?  
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Anh em hãy tẩy trừ men cũ, để nên bột mới, như anh em là bánh 

không men. Vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến 

tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ không phải với men cũ, cũng 

không phải với men gian tà và độc ác, nhưng với bánh không men 

tinh tuyền và chân chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 5, 5-6. 7. 12 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác, kẻ độc dữ 

không được cư trú nhà Ngài, đứa bất nhân không thể đứng trước 

thiên nhan. Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo, 

thì Chúa ghê tởm không nhìn. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

3) Nhưng hết thảy ai tìm đến Chúa sẽ mừng vui, họ sẽ hân hoan 

cho tới muôn đời. Chúa che chở họ, họ sẽ mừng vui bởi Chúa, đó là 

những kẻ yêu mến danh Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a). 

Alleluia           Pl 2, 15-16 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em 

hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 6, 6-11 

“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh  

trong ngày Sabbat không”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. 

Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt 

phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat  
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không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, 

liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra 

giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông 

ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay 

sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, 

Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, 

và tay người ấy được lành. 

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem 

có thể làm gì được Chúa Giêsu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Cl 2, 6-15 

“Chúa đã cho anh em được chung sống với Người,  

Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh Chúa Giêsu Kitô, 

anh em hãy sống trong Người, hãy đâm rễ và xây dựng trong 

Người, và kiên trì trong lòng tin, như anh em đã học biết, hãy đầy 

lòng cảm tạ trong Người. 
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Anh em hãy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lý và những mánh 

khoé gian giảo mà lừa dối anh em, theo truyền thống loài người, 

theo những yếu tố phàm trần, chứ không theo Ðức Kitô; nơi Người 

chứa đựng tất cả sự viên mãn của bản tính Thiên Chúa, và trong 

Người, anh em cũng được sung mãn, chính Người là Ðầu mọi thủ 

lãnh và quyền năng. Trong Người, anh em đã chịu cắt bì, một phép 

cắt bì không do tay người phàm cất khỏi xác thịt, nhưng là phép cắt 

bì của Ðức Kitô. Nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm 

một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin 

vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống 

lại. 

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính 

xác thịt của anh em, (nhưng) Thiên Chúa đã cho anh em được chung 

sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ văn 

tự bất lợi cho chúng ta, vì (nó) làm cho chúng ta bị kết án; Người đã 

huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người 

đã tước quyền những kẻ chấp chính và những kẻ cầm quyền. Người 

đã mạnh bạo điệu chúng ra và toàn thắng chúng trong bản thân 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a). 

1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con 

sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng 

Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a). 

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a). 
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3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               1 Cr 6, 1-11 

“Anh em có việc kiện tụng nhau,  

và đem đến trước mặt người ngoại”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem 

việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ 

không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ 

phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế 

gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn 

như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên 

thần sao, phương chi là các việc đời này? 

Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh 

em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét 

xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. 

Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử 

giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau 

mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện 

tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu 

một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt 

thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như 

thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những 

kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ 

lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, 

loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều 

không được hưởng nước Thiên Chúa đâu. 
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Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã 

được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân 

danh Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của 

Thiên Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân; con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người. Hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang. Hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Alleluia           Pl 2, 15-16 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống. Anh 

em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 12-19 

“Suốt đêm, Người cầu nguyện,  

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt 

đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi 

các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là  
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Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và 

Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con 

ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông 

Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. 

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất 

bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông 

đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và 

Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả 

những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả 

đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một 

sức mạnh chữa lành mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Cl 3, 1-11 

“Anh em đã chết với Ðức Kitô.  

Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh 

em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên 

Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến  
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những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn 

giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh 

em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh 

quang. 

Vậy anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, tức là những điều 

trần tục: là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, 

tức là sự thờ phượng thần tượng. Vì những tội ấy mà cơn thịnh nộ 

của Thiên Chúa giáng xuống trên những người con phản nghịch. 

Xưa kia anh em cũng đã sống trong những tội ấy, khi anh em sống 

trong những thói hư nết xấu đó. Nhưng bây giờ, anh em hãy loại bỏ 

tất cả những điều đó, là sự giận dữ, phẫn nộ, độc ác, phạm thượng, 

và lời tục tĩu bởi miệng anh em. Anh em chớ nói dối với nhau; anh 

em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người 

mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành 

nó: ở đấy không còn Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, 

người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa; nhưng Ðức 

Kitô là mọi sự và ở trong mọi sự. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 144, 2-3. 10-11. 12-13ab 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9). 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9). 

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9). 
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3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð. Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Cr 7, 25-31 

“Ngươi bị ràng buộc với vợ ư?  

Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc  

với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, về những người đồng trinh, tôi không có lời 

Chúa truyền dạy nào, nhưng tôi đã được Chúa thương, nên tôi cho ý 

kiến như một người đáng tin cậy. Vậy tôi nghĩ rằng đó là một điều 

tốt theo nhu cầu hiện tại. Phải, người ta ở vậy quả là một điều tốt. 

Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi 

không còn bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa. 

Nhưng nếu ngươi cưới vợ, ngươi chẳng có tội gì. Và nếu kẻ đồng 

trinh kết bạn, thì chẳng có tội gì. Nhưng những người thể ấy, sẽ 

chuốc lấy khốn khổ vào thân. Phần tôi, tôi muốn cho anh em tránh 

được điều đó. 

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ 

vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ăn ở như không có; 

những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân 

hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn 

ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không 

tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 44, 11-12. 14-15. 16-17 

Ð.  Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c.11a) 
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1) Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy 

quên dân tộc và nhà thân phụ, để Ðức Vua Người sủng ái dong 

nhan: chính Người là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Người. 

Ð.  Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c.11a) 

2) Tất cả huy hoàng là nàng công chúa đi vào cung nội, áo nàng 

dệt bằng những sợi chỉ vàng. Bận áo gấm sặc sỡ, nàng được dẫn tiến 

Ðức Vua, theo sau nàng là những cô trinh nữ bạn bè, họ cũng được 

bệ kiến long nhan. 

Ð.  Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c.11a) 

3) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung 

điện Ðức Vua. Người sẽ có con nối gót tiên vương liệt vị, và phong 

họ làm quan trên cả sơn hà. 

Ð.  Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai (c.11a) 

Alleluia          Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết 

thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 20-26 

“Phúc cho những kẻ nghèo khó.  

Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: 

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên 

Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói 

khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ 

bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các 

ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ 

báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các 

ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các  
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ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các 

tiên tri y như thế. 

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã 

được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy 

đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện 

đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi 

khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng 

đối xử như vậy với các tiên tri giả”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Cl 3, 12-17 

“Anh em hãy có đức yêu thương,  

đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên 

Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy 

mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn 

nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có 

chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em,  
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anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy 

có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. 

Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, 

sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. 

Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ 

dồi dào trong anh em. 

Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn 

nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của 

Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng 

anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như 

trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa 

Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa (c. 6). 

1) Hãy ngợi khen Chúa trong thánh đài của Chúa, ngợi khen 

Chúa nơi thanh không cao cả của Người. Hãy ngợi khen Người vì 

những kỳ công vĩ đại, ngợi khen Người bởi sự Người tuyệt đối oai 

nghiêm. 

Ð. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa (c. 6). 

2) Hãy ngợi khen Chúa với tiếng kèn rầm rộ, ngợi khen Người 

với cây đàn sắt, đàn cầm, hãy ngợi khen Người với trống rung và ca 

vũ, ngợi khen Người với tơ đàn, với ống tiêu. 

Ð. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa (c. 6). 

3) Hãy ngợi khen Người với âm vang não bạt, ngợi khen Người 

với tiếng rền rĩ mã-la. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên 

Chúa. 

Ð. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên Chúa (c. 6). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)            1 Cr 8, 1b-7, 11-13 

“Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ,  

là anh em phạm đến Ðức Kitô”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, 

còn lòng yêu thương thì xây dựng. Nếu ai tưởng mình biết điều gì, 

thì kẻ ấy chưa biết mình phải biết đúng cách. Nhưng nếu ai yêu mến 

Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa nhận biết. Còn về đồ ăn đã 

cúng tế cho các ngẫu tượng, chúng ta biết ngẫu tượng ở thế này là 

hư vô, và chẳng có Chúa nào khác ngoài một Thiên Chúa.  

Vì chưng, dù trên trời dưới đất, có những vị được người ta gọi 

là thần, (thật ra người ta cho rằng có nhiều thần nhiều chúa), nhưng 

đối với chúng tôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, bởi Người mà mọi 

sự đều có và chúng ta phải quy về Người. Và có một Chúa là Ðức 

Giêsu Kitô, nhờ Người mà có mọi sự, và cũng nhờ chính Người mà 

có chúng ta. Nhưng không phải mọi người đều có sự thông biết, vì 

cho đến nay, còn có ít kẻ giữ thói quen thờ ngẫu thần, nên họ ăn của 

cúng tế cho ngẫu tượng, và lương tâm họ vốn yếu đuối, nên ra nhơ 

nhớp. 

Và tại sự thông biết của ngươi, mà người anh em yếu đuối phải 

hư đi, người anh em mà Ðức Kitô đã chết cho. Và làm tổn thương 

lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Ðức Kitô. Vì thế, 

nếu thức ăn làm cho người anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không ăn 

thịt cho tới muôn đời, kẻo làm cho người anh em tôi vấp phạm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 138, 1-3. 13-14ab. 23-24 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 
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1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con lúc 

con ngồi, khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con từ đàng xa. Khi 

con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết; Ngài để ý tới mọi đường 

lối của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

2) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng 

thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì 

công cuộc của Ngài thực diệu huyền. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

3) Lạy Chúa, xin dò xét con và nhận biết lòng con; xin thử 

thách con và biết tỏ tư tưởng con. Xin Chúa nhìn coi hoặc giả con đi 

đường bất chính, và xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

Alleluia             2 Cr 5, 19 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà 

thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. 

- Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 27-38 

“Các con hãy tỏ lòng thương xót  

như Cha các con hay thương xót”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các 

con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho 

những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, 

hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên 

này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng  
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đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của 

con, thì đừng đòi lại. 

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm 

cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì 

còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai 

yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, 

thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và 

nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân 

nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay 

mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà 

không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, 

và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với 

những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. 

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. 

Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các 

con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy 

cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã 

lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, 

thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             1 Tm 1, 1-2. 12-14 

“Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng,  

nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 

Timôthêu. 

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên 

Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, niềm hy 

vọng của chúng ta, gửi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu trong 

đức tin. Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa 

Cha, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng con! Cha cảm 

tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức 

vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, 

nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm 

những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng 

ta đã tràn lan dồi dào, cùng với đức tin và đức mến, trong Ðức 

Giêsu Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa; con 

thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 
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2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 Cr 9, 16-19. 22b-27 

“Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người,  

để làm cho mọi người được cứu rỗi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải 

để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô 

phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự 

ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi 

phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của 

tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, 

tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. 

Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành 

làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã 

nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được 

cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông 

phần vào lợi ích của Tin Mừng. Anh em không biết rằng những kẻ 

chạy trong vận động trường, thì mọi người đều chạy nhưng chỉ có 

một người đoạt giải đó sao? Cũng vậy, anh em hãy chạy sao để đoạt 

được giải. Mọi tay đua đều phải kiêng cữ đủ điều, và những kẻ ấy 

kiêng cữ để đoạt lấy triều thiên hay hư nát, còn chúng ta, chúng ta 

nhắm đoạt triều thiên không hay hư nát. 
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Phần tôi cũng chạy như thế, chứ không phải chạy lẩn quẩn; tôi 

đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân 

xác, bắt nó tùng phục tôi, kẻo lỡ ra tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà 

chính tôi phải bị loại ra chăng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 83, 3. 4. 5-6. 12 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà 

Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên 

Chúa trường sinh. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bạn thờ Chúa. Ôi Chúa là Thiên 

Chúa thiên binh, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen 

ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người được Chúa nâng đỡ, họ 

tiến lên ngày càng thêm hăng hái. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

4) Vì Thiên Chúa là thuẫn khiên, thành lũy. Thiên Chúa rộng 

ban ân sủng với vinh quang. Ngài không từ chối ơn lành với những 

ai sống sạch trong vô tội. 

Ð. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2). 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 6, 39-42 

“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: 

“Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa 

xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được 

giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. 

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong 

chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người 

anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong 

khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả 

hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ 

trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ          Tv 118.137.124 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin 

Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Tm 1, 15-17 

“Người đã đến trong thế gian này  

để cứu độ những người tội lỗi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu 

Kitô đã đến trong thế gian này, để cứu độ những người tội lỗi, trong 

số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương 

xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước 

hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời 

đời. (Nguyện) danh dự và vinh quang (quy về) Thiên Chúa độc 

nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời! Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2). 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2). 
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3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người để mắt nhìn coi 

khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và 

rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ. 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         1 Cr 10, 14-22a 

“Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều,  

cũng chỉ làm thành một thân xác”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy xa lánh sự thờ lạy các ngẫu 

tượng. Tôi muốn nói với những người biết điều! Ðiều tôi tuyên bố, 

anh em hãy xét thử! Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng 

Chúa, chẳng phải là thông hiệp với Máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh 

mà chúng ta bẻ ra, chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? 

Bởi vì chỉ có một bánh, mà tất cả chúng ta đều thông phần vào một 

bánh đó, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác. 

Anh em hãy xem Israel về phần xác: Nào những kẻ ăn của tế lễ, 

chẳng phải là thông phần vào bàn thờ sao? 

Vậy nói thế nghĩa là gì? Tôi nói, của lễ dâng lên ngẫu tượng có 

là cái gì đâu? Hay ngẫu tượng có là cái gì đâu? Nhưng các dân 

ngoại tế lễ, là tế lễ cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. 

Nhưng tôi không muốn anh em giao kết với ma quỷ. Anh em không 

thể uống cả chén của Chúa, cả chén của ma quỷ được. Anh em 

không thể thông phần vừa vào bàn tiệc Chúa, vừa vào bàn tiệc ma 

quỷ được. Hay là chúng ta muốn chọc tức Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 115, 12-13. 17-18 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ  

 (c. 17a). 
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1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài 

ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh 

Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ  

 (c. 17a). 

2) (Lạy Chúa,) con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, 

và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng 

Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ  

 (c. 17a). 

Alleluia               x. Cv 16, 14b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                   Lc 6, 43-49 

“Tại sao các con gọi Thầy “Lạy Chúa, lạy Chúa”,  

mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây 

nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái 

tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi 

bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người 

tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra 

điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.  

Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con 

không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời 

Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy 

giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt 

nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không 

làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá.  
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Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như 

người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng 

nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa 

Trời ôi. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc đọc              Ga 3, 12 

Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. 
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CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1          Hc 27, 33 - 28, 9 

“Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi,  

thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều 

mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm 

trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi 

cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người 

kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người 

đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là 

xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai 

sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? 

Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ 

đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ 

kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao 

ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân (c. 8). 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, 

hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng 

Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân (c. 8). 
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2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi 

mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; 

Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân (c. 8). 

3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế 

căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và 

không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân (c. 8). 

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân 

hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ 

đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. 

Ð.  Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết 

sức khoan nhân (c. 8). 

Bài Ðọc 2           Rm 14, 7-9 

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, 

và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, 

chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống 

lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự 

sống, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 18, 21-35 

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,  

nhưng đến bảy mươi lần bảy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi 

anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải 

đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải 

tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia 

muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một 

người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên 

chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người 

đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng 

cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ 

động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. 

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm 

bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ 

người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho 

tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt 

người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. 

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi 

thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: 

“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van 

xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã 

thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến 

khi trả hết nợ. 

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu 

mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1            Is 50, 5-9a 

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng 

thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. 

Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và 

những người phỉ nhổ tôi. 

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai 

như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần 

tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù 

địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, 

ai dám kết tội tôi? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân 

sinh (c. 9). 
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1) Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì 

Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân 

sinh (c. 9). 

2) Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã 

chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã 

kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!” 

3) Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất 

từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã 

cứu thoát tôi. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân 

sinh (c. 9). 

4) Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và 

chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong 

miền đất của nhân sinh. 

Ð.  Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân 

sinh (c. 9). 

Bài Ðọc 2          Gc 2, 14-18 

“Ðức tin không có việc làm là đức tin chết”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành 

động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu 

được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ 

trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no 

mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân 

xác, thì nào có ích gì? 

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận 

gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có 

việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, 

và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. 
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Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 8, 27-35 

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ 

miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông 

rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là 

Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong 

các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy 

là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền 

nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. 

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau 

khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết 

đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều 

đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng 

Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, 

hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc 

loài người”. 

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai 

muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả 

thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất 

mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống 

mình”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1               Xh 32, 7-11. 13-14 

“Chúa đã nguôi cơn giận,  

không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy 

đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng 

đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng 

bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế 

và nói rằng: “Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa 

ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Chúa phán cùng Môsê: “Ta thấy rõ dân 

này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh 

nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên 

tổ phụ một dân tộc vĩ đại”. 

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: “Lạy Chúa, tại 

sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và 

cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến 

Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa  
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rằng: “Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao 

trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời 

Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi”. Chúa đã 

nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 50, 3-4. 12-13. 17 và 19 

Ð. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18). 

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá 

tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác. 

Ð. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18). 

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân 

tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên 

nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

Ð. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18). 

3) Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca 

khen. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin 

đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. 

Ð. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18). 

Bài Ðọc 2              1 Tm 1, 12-17 

“Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian  

để cứu độ những người tội lỗi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha là Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi 

hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và 

kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô 

tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của  
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Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến 

trong Ðức Giêsu Kitô. 

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu 

Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong 

số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương 

xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước 

hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời 

đời. 

Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, 

hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm              Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} 

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần 

Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái 

và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng 

ngồi ăn uống với chúng”. 

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có 

một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi 

chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi 

tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên 

vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 

“Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” 

Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội 

lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối  
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cải. “Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, 

mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy 

sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người 

láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm 

được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên 

Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. 

{Người lại phán rằng: “Người kia có hai con trai. Ðứa em đến 

thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. 

Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu 

nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, 

phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói 

lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp 

việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. 

Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai 

cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm 

công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! 

Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con 

đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con 

cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. 

Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt 

trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó 

hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm 

đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. 

Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và 

mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân 

cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây 

đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu 

ăn uống linh đình. 

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe 

tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có 

chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết 

con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và  
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quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả 

lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một 

điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn 

mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí 

hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt 

con bê béo ăn mừng nó'. 

“Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự 

của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết 

nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'“.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        1 Tm 2, 1-8 

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người.  

Ngài muốn mọi người được cứu độ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ 

ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để  
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chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và 

thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta 

là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến 

nhận biết chân lý. 

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên 

Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã 

phó Mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá 

trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ 

rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm 

Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. 

Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi 

nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 27, 2. 7. 8-9 

Ð. Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng tôi van nài (c. 6). 

1) Xin nghe tiếng con van nài, khi con kêu cầu tới Chúa, khi 

con giang tay hướng về thánh điện của Ngài. 

Ð. Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng tôi van nài (c. 6). 

2) Chúa là mãnh lực và là khiên thuẫn của tôi, lòng tôi tin cậy 

vào Ngài và đã được Ngài cứu trợ, bởi thế tâm hồn tôi hoan hỉ và tôi 

xướng ca ngợi khen Ngài. 

Ð. Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng tôi van nài (c. 6). 

3) Chúa là mãnh lực của dân Ngài, là chiến lũy bảo vệ mạng 

sống người Chúa đã xức dầu. Xin cứu sống dân tộc và chúc phúc 

cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn nuôi họ, vinh thăng họ tới 

muôn đời. 

Ð. Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng tôi van nài (c. 6). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 Cr 11, 17-26 

“Anh em họp nhau lại  

thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi truyền dạy điều này: tôi chẳng khen anh 

em, vì anh em hội nhau, không phải để được ích lợi hơn, nhưng là 

để ra tệ hơn. Trước tiên, tôi nghe đồn rằng: khi anh em họp nhau 

trong cộng đoàn, thì có sự chia rẽ giữa anh em, và tôi cũng tin phần 

nào. Vì cần phải có phe phái, để những người đã được thử thách, 

được tỏ rõ giữa anh em. Vậy khi anh em họp nhau lại thì không phải 

là để ăn bữa tối của Chúa, vì mỗi người đều lo đem bữa ăn riêng của 

mình đến để ăn. Vì thế người thì đói, người khác lại say sưa. Chớ 

thì anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt 

Cộng Ðoàn Thiên Chúa, và làm nhục những kẻ không có gì? Tôi 

phải nói thế nào với anh em? Khen anh em ư? Về điều này, tôi 

chẳng khen anh em. 

Vì chưng, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã 

truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm 

lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này 

là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ 

đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén 

và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con 

uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em 

ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, 

cho tới khi Chúa lại đến. 

Vậy hỡi anh em, khi anh em họp nhau để dùng bữa, anh em hãy 

chờ đợi nhau. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17 

Ð.  Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi 

Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b). 

1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai 

con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã 

thưa: “Này con xin đến”. 

Ð.  Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi 

Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b). 

2) Như trong Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð.  Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi 

Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b). 

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð.  Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi 

Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b). 

4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, 

và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong ơn phù 

trợ của Người. 

Ð.  Anh em hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi 

Chúa lại đến (1 Cr 11, 26b). 

Alleluia               Gc 1, 18 

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh 

chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo 

vật. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Lc 7, 1-10 

“Cả trong dân Israel,  

Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào 

Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị 

bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão 

Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa 

Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn 

đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường 

cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà 

viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa 

Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi 

không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi 

không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì 

đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, 

(tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, 

thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái 

này, thì nó làm”. 

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám 

đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân 

Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những 

người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)              1 Tm 3, 1-13 

“Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được:  

các vị phụ tá cũng vậy,  

phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Ðây là lời chân thật: Nếu ai ao ước chức chủ tịch giáo đoàn, thì 

đó là ước ao một nhiệm vụ tốt đẹp. Vậy vị chủ tịch giáo đoàn phải 

là người không có ai trách cứ được, người chỉ kết hôn một lần, ăn ở 

tiết độ, khôn ngoan, thanh lịch, đoan trang, hiếu khách, biết giảng 

dạy, không mê rượu chè, không gây gỗ, nhưng hoà nhã: không cạnh 

tranh, không tham lam, nhưng biết cai quản gia đình mình, dạy con 

cái biết vâng phục và tiết hạnh. Nếu ai không biết cai quản gia đình 

mình, thì làm sao coi sóc được cộng đoàn Thiên Chúa? Vị chủ tịch 

giáo đoàn không phải là tân tòng, kẻo cậy mình kiêu căng mà sa vào 

án phạt của ma quỷ. Người phải có tiếng tốt nơi người ngoại, kẻo bị 

ô danh và sa lưới ma quỷ. 

Cũng thế, những người phụ tá phải đoan trang, không ăn nói 

nước đôi, không nghiện rượu, không tìm lợi cách đê tiện, nhưng 

phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm thanh sạch. 

Những kẻ ấy phải được thử thách trước, rồi nếu không có gì đáng 

trách, thì mới được phục vụ. Người phụ nữ cũng vậy, phải đoan 

trang, không nói hành, phải tiết độ và trung tín trong mọi sự. Các vị 

phụ tá phải là người chỉ kết hôn một lần: biết coi sóc con cái và nhà 

cửa mình. Vì những phụ tá khi thi hành đứng đắn chức vụ, sẽ được  
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lên bậc cao trọng và sẽ đầy hiên ngang trong lòng tin vào Ðức Giêsu 

Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 100, 1-2ab. 2cd-3ab. 5. 6 

Ð. Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b). 

1) Con sẽ ca ngợi tình thương và đức công minh, lạy Chúa, con 

sẽ đàn hát mừng Ngài. Con sẽ tiến thân trên đường liêm khiết, khi 

nào Chúa sẽ đến viếng thăm con? 

Ð. Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b). 

2) Con sẽ sống theo lòng vô tội trong nơi cung thất của con. 

Con sẽ không để bày ra trước mắt một chút chuyện chi gian trá. 

Ð. Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b). 

3) Ai bí mật nói xấu người lân cận, con sẽ tiêu diệt thứ người 

này. Hạng người mắt nhìn cao và lòng kiêu hãnh, hạng người đó 

con cũng không dung. 

Ð. Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b). 

4) Mắt con theo dõi những người trung thành trong đất nước, để 

họ cùng được cư ngụ với con. Ai sinh sống theo đường liêm khiết, 

con người đó sẽ được hầu hạ con. 

Ð. Con sẽ sống theo lòng vô tội (c. 2b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)      1 Cr 12, 12-14. 27-31a 

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của chỉ thể”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và 

tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa 

Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta 

chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-

lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh  
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Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. 

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể 

Người, mỗi người theo phận sự mình. Có những người Thiên Chúa 

đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các Tông đồ, thứ đến là các 

tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn 

chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả 

mọi người là Tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất 

cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói 

nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Anh em hãy cần mẫn 

sao cho được những ân điển cao trọng hơn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan vơi lòng hân 

hoan khoái trá. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Người. Ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành 

lang với khúc ca vui; hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ. 

Ð. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c). 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Alleluia             Mt 11, 25 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng 

Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ 

bé mọn. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 7, 11-17 

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và 

đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa 

thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất 

của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. 

Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc 

nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người 

khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền 

cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. 

Rồi Người trao lại cho mẹ nó. 

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên 

tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng 

dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong 

toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Tm 3, 14-16 

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng 

ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư 

này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là 

Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ 

thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được 

tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho 

Thiên Thần, rao giảng cho Dân Ngoại, kính tin trong thế gian, siêu 

thăng trong vinh hiển. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi! 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công 

minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng 

đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi. 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 
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3) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới 

muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy 

công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản 

nghiệp của chư dân. 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 Cr 12, 31 - 13, 13 

“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại,  

nhưng đức mến là trọng hơn cả”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng 

hơn. Và tôi chỉ bảo anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi 

nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác 

ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và 

nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa 

học; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà 

không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát hết gia tài 

để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi 

không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. 

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác 

lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy 

tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui 

cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, 

chịu đựng tất cả. 

Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn 

ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta 

hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi 

điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, 

tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; 

nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện 

giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện  
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đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết 

như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều 

tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 32, 2-3. 4-5. 12 và 22 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy 

xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng 

Người với tiếng râm ran. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống 

trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình 

(c. 12b). 

Alleluia              Tv 147, 12a và 15a 

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã 

sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 7, 31-35 

“Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa,  

chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người 

của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa 

trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: 

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy 

múa. 

“Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”. 

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống 

rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có 

ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, 

bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan 

đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  
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Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Tm 4, 12-16 

“Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý:  

như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Con thân mến, chớ có ai khinh dể con vì con còn trẻ: nhưng con 

hãy nêu gương sáng cho các tín hữu, trong lời nói, cách ăn nết ở, 

trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết. Cho tới khi cha đến, 

con hãy chăm chú đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý. Con chớ 

quên lãng ân sủng trong con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri 

cùng với việc đặt tay của bậc Lão thành. Con hãy suy ngắm những 

sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy, để mọi người đều thấy rõ con đã 

tiến tới. Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: hãy kiên trì 

trong những việc ấy. Vì khi con làm như vậy, con sẽ cứu lấy chính 

mình con và những kẻ nghe lời con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 110, 7-8. 9. 10 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

1) Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi 

giới răn của người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra 

cho đến muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và 

đoan chính. 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

2) Chúa đã gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đã thiết lập 

lời minh ước tới muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả 

úy! 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

3) Ðầu sự khôn ngoan là tôn sợ Chúa, bao nhiêu người thờ 

Chúa đều hành động cách khôn ngoan. Lời khen ngợi Chúa còn tồn 

tại tới muôn đời. 
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Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             1 Cr 15, 1-11 

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi 

đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, 

nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao 

giảng cho anh em, bằng không, anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã 

rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó 

là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh 

Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng 

theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với 

mười một vị.  

Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một 

lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có 

vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả 

các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa 

con sinh non. 

Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng 

đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên 

Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn 

của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều 

hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa 

ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, 

và anh em cũng đã tin như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 117, 1-2. 16ab-17. 28 

Ð. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a). 
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1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người 

muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người 

muôn thuở”. 

Ð. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a). 

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất 

nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống và tôi sẽ loan truyền 

công cuộc của Chúa. 

Ð. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a). 

3) Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa 

con, con hoan hô chúc tụng Ngài. 

Ð. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a). 

Alleluia          Tv 118, 135 

Alleluia, alleluia! - Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền 

hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 7, 36-50 

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi,  

vì bà đã yêu mến nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng 

bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt 

có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng 

bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc 

đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, 

nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức 

thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: 

“Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến 

mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!” 

Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều 

muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. 
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“Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm 

đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ 

tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ 

nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. 

Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. 

Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy 

người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước 

rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc 

mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào 

không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn 

bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà 

rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha 

ít, thì yêu mến ít”. 

Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những 

người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha 

tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu 

con, con hãy về bình an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Tm 6, 2c-12 

“Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa,  

hãy theo đuổi đức công chính”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều 

này. Nếu ai giảng dạy điều chi khác lạ và không thành tín nắm giữ 

những lời giáo huấn lành mạnh của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu, và 

giáo lý phù hợp với đạo đức, thì người đó là kẻ mù quáng vì kiêu 

ngạo, không hiểu biết gì, nhưng mải mê về những chuyện bàn cãi và 

tranh chấp danh từ. Do đó phát sinh ra sự ghen tương, tranh chấp, 

lăng nhục, nghi ngờ với ác tâm, và những cuộc cãi cọ dai dẳng của 

những người hư hỏng tinh thần và thiếu thốn chân lý. Họ coi đạo 

đức là một nguồn lợi. Thực ra đạo đức là nguồn lợi lớn cho những 

ai biết bằng lòng với số phận mình. Bởi vì chúng ta đã không mang 

gì vào thế gian này, và chắc chắn chúng ta cũng không thể lấy ra 

được gì. Khi có cơm ăn và áo mặc, chúng ta hãy lấy thế làm bằng 

lòng. Còn như những kẻ muốn làm giàu, họ sa vào cơn cám dỗ, vào 

cậm bẫy và nhiều dục vọng điên rồ tác hại. Những cái đó làm con 

người ta chìm đắm vào chỗ điêu tàn và hư hỏng. Bởi chưng gốc rễ 

mọi sự dữ là lòng tham tiền bạc. Một số người vì đeo đuổi lòng 

tham này đã lạc mất đức tin và tự chuốc vào thân nhiều nỗi khổ đau. 

Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy trốn xa những chuyện 

đó. Hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, 

đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến 

đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà  
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con đã được kêu gọi tới, và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng 

đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

1) Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân 

thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, 

chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

2) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai 

dâng được lên Chúa giá tiền thục mạng. Giá thục mạng quá đắt, 

không bao giờ có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không phải nhìn 

coi sự chết. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

3) Ðừng e ngại khi thấy ai giàu có, khi thấy tài sản nhà họ gia 

tăng: bởi lúc lâm chung, họ chẳng mang theo gì hết, và tài sản cũng 

không cùng họ chui xuống nấm mồ. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 

4) Dầu khi còn sống họ ca tụng mình rằng: “Thiên hạ sẽ khen 

ngươi, vì ngươi biết khôn ngoan tự liệu”, họ sẽ tìm đến nơi đoàn tụ 

của tổ tiên, những người muôn thuở không được nhìn xem sự sáng. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ (Mt 5, 3). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)           1 Cr 15, 12-20 

“Nếu Ðức Kitô đã không sống lại,  

thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Ðức Kitô đã từ 

cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói: không 

có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Ðức 

Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Ðức Kitô đã không sống lại, 

thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và Ðức Tin của anh 

em cũng ra trống rỗng.  

Vì chưng nếu kẻ chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi là 

những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa, vì lẽ chúng tôi đã làm 

chứng nghịch với Thiên Chúa rằng: Chúa đã phục sinh Ðức Kitô, 

khi mà Chúa đã không làm cho Người sống lại. Bởi chưng nếu 

những kẻ chết không sống lại, thì Ðức Kitô cũng đã không sống lại. 

Và nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô 

giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người 

đã an giấc trong Ðức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng 

vào Ðức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi, thì chúng ta là những 

người đáng thương hại nhất. 

Nhưng kỳ thực Ðức Kitô đã sống lại, Người là đầu mùa những 

người đã an giấc ngàn thu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 16, 1. 6-7. 8b và 15 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến 

lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân 

thành! 
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Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

2) Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin ghé 

tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lùng của 

Chúa, là Ðấng giải thoát khỏi bọn đối phương, những ai tìm nương 

tựa tay hữu của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

3) Xin che chở con trong bóng cánh tay Ngài. Phần con, nhờ 

công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thoả nhìn 

chân dung Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

Alleluia             Tv 118, 36a và 29b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời 

Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - 

Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 8, 1-3 

“Có mấy phụ nữ đi với Người  

và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và 

loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi 

với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần 

và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ 

khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của 

Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải 

mình mà giúp Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa, 

xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực, xin nhậm lời cầu 

nguyện của tôi tớ Chúa, và của Ít-ra-en dân Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Tm 6, 13-16 

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền,  

cho tới ngày Chúa lại đến”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng 

làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng 

đã làm trước mặt Phongxiô Philatô lời tuyên xưng thẳng thắn, con 

hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được 

cho tới ngày Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà tới thời 

đã định, Ðấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra Người là 

Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất trường 

sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai 

trong loài người đã xem thấy, hay có thể xem thấy: Vinh dự và 

quyền năng (xin kính dâng) cho Người muôn đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân 

hoan khoái trá. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa; chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành 

lang với khúc ca vui; hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá 

 (c. 2c). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        1 Cr 15, 35-37. 42-49 

“Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại 

thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ khờ dại! Vật ngươi 

gieo xuống, nếu nó không chết trước đã, thì sẽ không sống được; và 

vật gì ngươi gieo xuống, không phải là hình sẽ có, nhưng chỉ là một 

hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa mì hay bất cứ hạt gì khác. Việc  
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kẻ chết sống lại cũng thế: gieo xuống trong mục nát, sống lại trong 

bất hủ. Gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh quang. Gieo 

xuống trong yếu đuối, sống lại trong khoẻ mạnh. Gieo xuống là xác 

phàm, sống lại là xác thiêng. 

Và nếu có xác phàm thì cũng có xác thiêng, như lời chép rằng: 

“Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự 

sống. Nhưng điều có trước, không phải thuộc tinh thần, song là điều 

thuộc thể xác, rồi mới đến cái thuộc tinh thần. Người thứ nhất bởi 

đất mà ra, thì thuộc địa giới; còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì 

thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người 

khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, 

thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy”. Bởi thế, như 

chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta 

cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 55, 10c-11. 12-13 

Ð.  Tôi sẽ bước đi trước nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng của 

cõi nhân sinh (c. 13c). 

1) Tôi biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ tôi. Nhờ ơn 

Thiên Chúa là Ðấng mà tôi ca tụng lời hứa, tôi tin cậy vào Thiên 

Chúa, tôi không kinh hãi; con người phàm kia làm chi hại được tôi. 

Ð.  Tôi sẽ bước đi trước nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng của 

cõi nhân sinh (c. 13c). 

2) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, 

con sẽ tiến dâng Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. Vì Ngài đã cứu mạng 

con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngã, để con được 

tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cõi 

nhân sinh. 

Ð.  Tôi sẽ bước đi trước nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng của 

cõi nhân sinh (c. 13c). 
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Alleluia            Tv 118, 34 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 8, 4-15 

“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời  

và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn 

đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người 

gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt 

rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. 

Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất 

ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt 

nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. 

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe 

thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa 

thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những 

mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ 

ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn 

đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên 

vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp 

lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá 

sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ 

không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, 

thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi 

đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp 

nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là 

những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy 

và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài. Con người ta 

tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 16 

Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa, là thông 

hiệp với máu Chúa Ki-tô, và tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, là thông 

phần vào mình Chúa. 
 

CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1              Is 55, 6-9 

“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người 

còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy 

bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương 

xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. 

Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối 

các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như 

trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các 

ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18 

Ð. Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 
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1) Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð. Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð. Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu 

Người cách thành tâm. 

Ð. Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a). 

Bài Ðọc 2          Pl 1, 20c-24. 27a 

“Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô” 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Ðức Kitô sẽ được 

vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn 

chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho 

tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. 

Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với 

Ðức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần 

thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của 

Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 20, 1-16a 

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: 

“Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn 

nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công 

nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, 

ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông 

bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công 

cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ 

chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. 

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng 

đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt 

ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông 

bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. 

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi 

những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới 

người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một 

đến, lãnh mỗi người một đồng. 

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được 

nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi 

lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết 

chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà 

ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong 

nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì 

bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần 

bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi 

chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì 

tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ 

trước hết sẽ nên sau hết”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1            Kn 2, 12. 17-20 

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. 

Trích sách Khôn Ngoan 

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công 

chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc 

chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ 

luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy 

nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung 

cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ 

bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. 

Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành 

và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, 

vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8 

Ð. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b). 
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1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử 

dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng 

con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

Ð. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b). 

2) Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung 

hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt 

mình. 

Ð. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b). 

3) Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn 

con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ 

ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. 

Ð. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b). 

Bài Ðọc 2              Gc 3, 16 - 4, 3 

“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an 

 cho những người xây đắp an bình”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn 

và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước 

tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy 

lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả 

dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những 

người xây đắp an bình. 

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại 

điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em 

đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết 

nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em 

cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. 

Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ 

mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo 

Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 9, 29-36 

“Con Người sẽ bị nộp.  

Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi 

ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người 

dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta 

và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. 

Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. 

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: 

“Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc 

đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người 

ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn 

làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. 

Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với 

các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì 

danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, 

thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai 

Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
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CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1             Am 8, 4-7 

“Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu 

diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ 

qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat 

để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá 

và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép 

đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát”. Vì Giacóp 

kiêu căng, Chúa đã thề rằng: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả 

các việc chúng làm cho đến cùng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8 

Ð.  Hãy ngợi khen Chúa, Ðấng nâng cao kẻ túng thiếu  

 (c. 1a & 7b). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 

Ð.  Hãy ngợi khen Chúa, Ðấng nâng cao kẻ túng thiếu  

 (c. 1a & 7b). 

2) Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là 

vinh quang của Chúa... và Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời 

dưới đất. 

Ð.  Hãy ngợi khen Chúa, Ðấng nâng cao kẻ túng thiếu  

 (c. 1a & 7b). 
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3) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn 

cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, 

với những bậc quân vương của dân Người. 

Ð.  Hãy ngợi khen Chúa, Ðấng nâng cao kẻ túng thiếu  

 (c. 1a & 7b). 

Bài Ðọc 2          1 Tm 2, 1-8 

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người.  

Ngài muốn cho mọi người được cứu độ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi 

Timôthêu. 

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ 

ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để 

chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và 

thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta 

là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến 

nhận biết chân lý. 

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên 

Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã 

phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá 

trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ 

rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm 

Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng 

những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay 

thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13} 

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa  

mà lại làm tôi tiền của được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người 

phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung 

phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe 

nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ 

nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 

'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất 

thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi 

mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'. 

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất 

rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm 

thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống 

mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, 

anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh 

bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và 

chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: 

vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con 

cái sự sáng. 

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà 

mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con 

vào chốn an nghỉ đời đời.} 

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai 

gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu 

các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao 

phó của chân thật cho các con? “Không đầy tớ nào có thể làm tôi 

hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này 

và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm 

tôi tiền của được”. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Esd 1, 1-6 

“Ai thuộc dân Chúa,  

hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”. 

Khởi đầu sách Esdra. 

Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời 

Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua nước 

Ba-tư, và ông truyền công bố bằng lời rao và sắc chỉ trong khắp 

nước rằng: “Ðây là lệnh của Kyrô vua nước Ba-tư: Chúa là Chúa 

Trời đã ban cho ta mọi nước trên mặt đất, chính Người truyền dạy ta 

phải xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong nước 

Giuđêa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Người? Xin Thiên Chúa 

của nó ở cùng nó. Nó hãy lên Giêrusalem trong xứ Giuđêa, và xây 

cất nhà của Chúa là Thiên Chúa Israel, chính Người là Thiên Chúa 

ngự ở Giêrusalem. Và tất cả những người khác đang cư ngụ bất kỳ 

nơi nào, thì từ nơi mình ở, hãy giúp họ bằng vàng bạc, của cải và 

súc vật, đừng kể những gì tình nguyện dâng cho đền thờ Thiên Chúa 

ở Giêrusalem. 
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Các trưởng tộc thuộc chi họ Giuđa, Bêngiamin, các tư tế, các 

thầy Lêvi và mọi người được Chúa thúc giục trong lòng, đều vùng 

dậy tiến lên, để xây cất đền thờ Chúa ở Giêrusalem. Toàn thể dân 

chúng sống trong vùng lân cận cũng tiếp tay giúp họ vàng bạc, của 

cải, súc vật, những đồ quý, không kể những gì họ tự ý dâng cúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con, như những dòng suối 

ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Cn 3, 27-34 {hoặc 27-35} 

“Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Hỡi con, con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con 

làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người 

bạn của con rằng: “Hãy đi rồi trở lại, mai ta sẽ cho ngươi”, khi con 

có thể cho ngay. 
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Con chớ mưu toan gây ác cho bạn hữu của con, khi nó tin 

tưởng vào con. Con chớ cạnh tranh với người ta cách vô cớ, khi 

chính người đó không làm điều gì ác cho con. Con chớ ganh tị với 

người bất chính, và chớ noi theo đường lối của nó. Vì Chúa ghê tởm 

những kẻ lừa dối, và Chúa ở thân mật với những kẻ đơn sơ. Chúa 

gửi đến nhà kẻ gian ác sự khó nghèo, còn nhà người công chính sẽ 

được chúc phúc. Chính Chúa nhạo báng những kẻ gian dối, và ban 

ơn cho những kẻ hiền lành. [Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh 

quang, nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ô nhục.] 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Ð.  Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi thánh Chúa 

(c. 1b). 

1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð.  Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi thánh Chúa 

(c. 1b). 

2) Người không làm ác hại đồng liêu, cũng không làm nhục cho 

ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn 

sợ Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi thánh Chúa 

(c. 1b). 

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ 

hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn 

đời chẳng có lung lay. 

Ð.  Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi thánh Chúa 

(c. 1b). 

Alleluia               Gc 1, 21 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao 

ước trong lòng; lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 8, 16-18 

“Ðặt đèn trên giá đèn,  

để những ai đi vào đều thấy sự sáng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp 

đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên 

giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín 

nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra 

cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế 

nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình 

tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Esd 6, 7-8. 12b. 14-20 

“Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”. 
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Bài tích sách Esdra. 

Trong những ngày ấy, (Vua Ðariô viết thư cho các vị tư lệnh 

vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ lãnh 

người Do-thái và các kỳ lão của họ xây cất đền thờ của Thiên Chúa, 

để đền thờ của Thiên Chúa được xây cất chính nơi cũ. Ta cũng ra 

lệnh về việc các ngươi phải làm với các bậc Kỳ cựu Do-thái, để tái 

thiết nhà Thiên Chúa: là phải lấy của trong kho nhà vua, nghĩa là 

tiền nộp thuế của miền bên kia sông Euphrate, và cẩn thận phân 

phát cho những người ấy, để công việc không bị trì hoãn. Ta là 

Ðariô ra sắc chỉ này, ta muốn mọi người ân cần tuân giữ”. 

Các kỳ lão người Do-thái xây cất đền thờ và công việc tiến 

hành nhanh chóng, nhờ lời sấm của tiên tri Khác-gai và tiên tri 

Dacaria, con ông Ađđô: họ xây cất và hoàn thành theo lệnh Chúa 

Israel truyền dạy, và theo lệnh các vua nước Ba-tư là Kyrô, Ðariô và 

Artaxerxê. Họ hoàn tất việc xây cất nhà Thiên Chúa ngày mồng ba 

tháng Ađar, năm thứ sáu triều vua Ðariô. Vậy con cháu Israel, các 

tư tế, các thầy Lêvi, và những người lưu đày còn sống sót, đều vui 

mừng hiến thánh nhà Thiên Chúa. Trong lễ cung hiến nhà Thiên 

Chúa, họ dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu, bốn trăm con 

chiên, và để làm lễ đền tội cho cả dân Israel, họ cũng dâng mười hai 

con dê theo số các chi tộc Israel. Rồi họ cắt đặt các thầy tư tế theo 

phẩm trật và các thầy Lêvi theo cấp bậc, để giúp việc đền thờ Thiên 

Chúa ở Giêrusalem, như đã chép trong sách của Môsê. 

Những con cái Israel lưu đày về mừng lễ Vượt Qua ngày mười 

bốn tháng thứ nhất. Các thầy tư tế và Lêvi, tất cả như một, đều được 

thanh tẩy, tất cả đều trong sạch, để sát tế mừng lễ Vượt Qua cho 

toàn thể dân lưu đày và cho anh em tư tế của họ và chính mình họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 
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1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavit. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               Cn 21, 1-6. 10-13 

“Những câu Cách Ngôn khác nhau”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người 

muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối 

với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can. Thực hành 

công bình và bác ái, thì đẹp lòng Chúa hơn là hy lễ. Mắt tự cao là 

lòng kiêu ngạo: đèn kẻ gian ác là tội lỗi. Toan tính người cần mẫn 

luôn dẫn tới sự dồi dào, còn mọi kẻ biếng nhác luôn gặp nghèo khó. 

Ai dùng lưỡi gian dối thu tích kho tàng, là người hư hốt vô tâm, nó 

sẽ rơi vào lưới sự chết. 

Tâm hồn người tội ác mơ ước sự dữ, nó không thương xót 

người lân cận. Khi kẻ hung bạo bị sửa phạt thì người bé nhỏ sẽ khôn 

ngoan hơn, và nếu nó theo người khôn ngoan, nó sẽ được thông 

minh. Người công chính nhìn xem lòng kẻ tội ác, để cứu nó thoát 

khỏi tai hoạ. Ai bịt tai không nghe tiếng người nghèo khó, thì lúc 

chính nó kêu cầu, cũng chẳng ai nghe. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

1) Phúc đức những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân 

trong luật pháp của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

2) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con 

suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

3) Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các 

thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

4) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết 

lòng vâng theo luật đó. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

5) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong 

đường lối này con sung sướng. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 

6) Con sẽ tuân giữ luật Pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn 

ngàn đời và mãi mãi. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài  

 (c. 35a). 
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Alleluia            Tv 118, 18 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 8, 19-21 

“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa  

và đem ra thực hành”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì 

đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho 

Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp 

Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người 

nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 
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Bài Ðọc 1 (Năm I)           Esd 9, 5-9 

“Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”. 

Trích sách Esdra. 

Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu 

sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên 

Chúa là Thiên Chúa tôi mà thưa rằng: “Lạy Chúa, con hổ ngươi 

thẹn thuồng không dám ngước mặt lên cùng Chúa: vì những sự gian 

ác của chúng con chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi chúng 

con cao lên tới trời. Kể từ thời cha ông chúng con cho tới ngày nay, 

tội lỗi chúng con đã quá nhiều, và vì sự gian ác của chúng con, nên 

chúng con, vua chúa, tư tế của chúng con, bị trao vào tay vua các 

dân ngoại, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc và bị thẹn mặt như 

ngày nay. 

“Và hiện giờ đây, Chúa vừa tạm ban cho chúng con một chút 

lòng thương xót, là để cho chúng con sống sót phần nào, và cho 

chúng con một nơi ẩn náu trong chốn thánh của Chúa, để soi sáng 

mắt chúng con, và ban cho chúng con một chút sự sống trong cảnh 

nô lệ của chúng con, vì chúng con là nô lệ mà Thiên Chúa không bỏ 

rơi chúng con trong cảnh nô lệ, nhưng Chúa đã khiến các vua Ba-tư 

thương xót chúng con, mà cho chúng con còn sống để chúng con 

xây cất nhà Thiên Chúa chúng con, tu bổ những nơi hoang tàn, và 

cho chúng con một chỗ ở trong xứ Giuđêa và tại Gierusalem”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tb 13, 2. 3-4. 6. 7. 8 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 

1) Chúa trừng phạt, rồi lại tha thứ. Chúa đẩy xuống âm phủ, rồi 

lại đem ra; và không một ai thoát khỏi tay Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 
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2) Bởi vì thế, Chúa đã phân tán các ngươi giữa các dân tộc 

không nhìn biết Chúa, để các ngươi tường thuật các việc kỳ diệu 

của Người, để các ngươi làm cho họ biết rằng ngoài Người ra, 

không có Thiên Chúa toàn năng nào khác. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 

3) Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy 

tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua 

muôn đời trong những việc làm của các ngươi. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 

4) Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy 

quyền trước dân phạm tội. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 

5) Hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công 

chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với 

các ngươi. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Cn 30, 5-9 

“Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có:  

xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ 

nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo 

ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này 

và xin đừng từ chối trước khi con chết: Xin hãy loại xa con sự giả 

trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu 

có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ: kẻo khi no đầy, con bị mê 

hoặc mà chối Chúa rằng: Chúa là ai? Hoặc vì túng thiếu con đi ăn 

trộm và làm ố danh Thiên Chúa của con. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

1) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban 

luật pháp của Ngài cho con. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

2) Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn 

vàng bạc châu báu muôn ngàn. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

3) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn 

đó như cõi trời cao. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

4) Con kiềm hãm con xa mọi điều gian ác, để giữ trọn những 

lời răn dạy của Ngài. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

5) Nhờ huấn lệnh Ngài con trở nên minh mẫn, bởi thế con ghét 

mọi đường lối gian tà. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

6) Con ghét và ghê tởm điều gian dối, con yêu chuộng luật pháp 

của Ngài. 

Ð. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a). 

Alleluia              1 Ga 2, 5 

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu 

của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia. 
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Phúc Âm               Lc 9, 1-6 

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa  

và chữa lành bệnh nhân”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông 

sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các 

bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và 

chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các 

con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng 

mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi 

nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, 

các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông 

liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành 

bệnh tật khắp nơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 
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Bài Ðọc 1 (Năm I)            Kg 1, 1-8 

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”. 

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai. 

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Ðariô, có 

lời Chúa sai tiên tri Khác-gai đến nói với Giorôbabel, con trai ông 

Giosêđec, thầy cả thượng phẩm những lời sau đây: “Ðây Chúa các 

đạo binh phán: Dân này nói: “Chưa đến lúc xây cất đền thờ Chúa”. 

Và có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai phán rằng: “Chớ thì đến lúc 

các ngươi cư ngụ trong nhà ấm cúng, và để đền thờ này hoang vu 

sao?” Giờ đây Chúa các đạo binh phán như thế này: “Các ngươi hãy 

lưu tâm đến đường lối các ngươi. Các ngươi đã gieo nhiều mà thu 

vào ít: các ngươi đã ăn không no, đã uống không say, đã mặc không 

ấm, kẻ nhận tiền công lại bỏ vào túi lủng”. Chúa các đạo binh phán 

như thế này: “Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi: Hãy 

lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, như thế sẽ đẹp lòng Ta và Ta sẽ 

được tôn vinh”. Chúa phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con, bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 
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Ð. Chúa yêu thương dân Người (c. 4a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        vGv 1, 2-11 

“Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”. 

Trích sách Giảng Viên. 

Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi 

phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm 

lụng vất vả dưới mặt trời? Một thế hệ qua đi, một thế hệ khác lại 

đến: nhưng địa cầu vẫn đứng vững muôn đời. Mặt trời mọc lên rồi 

lại lặn xuống, trở về chỗ cũ nơi nó lại mọc lên. Gió thổi về hướng 

nam, rồi quay về hướng bắc; nó thổi xoay chiều khắp bốn phương, 

rồi quay về vòng cũ. 

Mọi sông ngòi đều chảy ra biển mà biển không đầy tràn: nước 

sông trở về chỗ cũ rồi lại chảy đi. 

Muôn vật đều phải làm việc vất vả, và không ai có thể cắt nghĩa 

tại sao. Mắt xem mãi cũng không chán, tai nghe hoài cũng không 

thoả. 

Sự đã qua là gì? Chính nó là sự sẽ có. Sự đã xảy ra là gì? Chính 

nó là sự sẽ xảy ra. Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời, cũng chẳng ai 

nói được rằng: “Ðây cái này mới”. Vì nó đã có từ lâu đời trước 

chúng ta. Người ta cũng chẳng còn nhớ đến tổ tiên và những con 

cháu sau này; cũng chẳng nhớ đến những người sẽ đến sau. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 
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2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như 

cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều 

nó bị xén đi và nó héo khô. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho 

chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự 

nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự 

nghiệp tay chúng con làm ra. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

Alleluia            Tv 24, 4c và 5a 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của 

Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm               Lc 9, 7-9 

“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi,  

ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa 

Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi 

chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác 

nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì 

nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe 

đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Kg 2, 1b-10 

“Còn một ít lâu nữa,  

Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”. 

Trích sách Tiên tri Khác-gai. 

Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng 

bảy, có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai mà phán rằng: “Ngươi hãy 

nói với Giorôbabel, con trai tướng lãnh Giuđa, là Saluthiel, nói với 

Giosua, con trai thượng tế Giosêđec, và với những kẻ sống sót lại 

trong dân rằng: “Ai trong các ngươi là kẻ sống sót lại đã nhìn thấy 

vinh quang thuở xưa của đền thờ này: và giờ đây các ngươi xem 

thấy nó thế nào? Chớ thì nó chẳng là không trước mắt các ngươi 

sao? Và Chúa lại phán: Hỡi Giorôbabel, giờ đây hãy can đảm. Hỡi 

Giosua, con trai thượng tế Giosêđêc, hãy can đảm; và toàn dân trên 

lãnh thổ, hãy can đảm, đây Chúa các đạo binh phán: Các ngươi hãy 

khởi công, vì Ta ở cùng các ngươi, Chúa các đạo binh phán như 

vậy. Có lời Ta đã giao ước với các ngươi, khi các ngươi ra khỏi đất  
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Ai-cập, là thần linh Ta sẽ ở giữa các ngươi, nên các ngươi đừng sợ”.  

Vì Chúa các đạo binh phán như thế này: “Còn ít lâu nữa, Ta sẽ 

khiến trời đất, biển khơi và đất cạn chuyển động. Ta cũng sẽ khiến 

mọi dân tộc chuyển động; và Ðấng mọi dân tộc trông đợi sẽ đến: Ta 

sẽ làm cho đền thờ đầy vinh quang, Chúa các đạo binh phán như 

vậy. Vàng bạc đều là của Ta, Chúa các đạo binh phán như vậy. Vinh 

quang đền thờ sau hết này sẽ cao trọng hơn vinh quang đền thờ 

trước, Chúa các đạo binh phán như vậy: trong nơi này, Ta sẽ ban 

hoà bình, Chúa các đạo binh phán như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 42, 1. 2. 3. 4 

Ð.  Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, 

Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc). 

1) Xin Chúa minh xét cho con, ôi Thiên Chúa, xin bênh vực 

quyền lợi con đối nghịch với dân vô đạo, xin cứu con khỏi tay 

người độc ác, điêu gian! 

Ð.  Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, 

Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc). 

2) Vì lạy Chúa, Chúa là sức mạnh con, cớ chi Chúa bỏ con? Cớ 

chi con phải sống ngậm ngùi vì bị quân thù áp bức? 

Ð.  Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, 

Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc). 

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thật của Chúa, để những 

điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. 

Ð.  Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, 

Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc). 

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa 

làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca 

ngợi Chúa, ôi Thiên Chúa, Thiên Chúa của con. 
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Ð.  Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, 

Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        vGv 3, 1-11 

“Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng”. 

Trích sách Giảng Viên. 

Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải 

qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian 

chết. Có thời gian trồng xuống, thì cũng có thời gian nhổ lên cái đã 

trồng. Có thời gian giết chết, thì cũng có thời gian chữa lành. Có 

thời gian phá huỷ, thì cũng có thời gian xây dựng. Có thời gian khóc 

lóc, thì cũng có thời gian cười vui. Có thời gian than van, thì cũng 

có thời gian nhảy múa. Có thời gian rải đá, thì có thời gian thu lượm 

lại. Có thời gian gần gũi, thì cũng có thời gian xa cách. Có thời gian 

thâu hoạch, thì cũng có thời gian tiêu tán đi. Có thời gian gìn giữ, 

thì cũng có thời gian loại bỏ. Có thời gian xé rách, thì cũng có thời 

gian vá lại. Có thời gian thinh lặng, thì cũng có thời gian nói năng. 

Có thời gian yêu thương, thì cũng có thời gian giận ghét. Có thời 

gian chinh chiến, thì cũng có thời gian hoà bình. 

Con người còn được gì do công lao vất vả của mình? Tôi suy 

nghĩ về sự khổ cực mà Thiên Chúa đã để cho con cái loài người 

phải chịu đựng. 

Chúa tác tạo vạn vật trong thời gian Chúa muốn, và trao phó thế 

gian cho loài người tranh giành, nhưng con người không hiểu được 

việc Thiên Chúa đã làm từ đầu đến cuối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 143, 1a và 2abc. 3-4 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! Chúa là Tình Thương 

và là chiến lũy, là Ðấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên 

thuẫn, là chỗ con nương náu. 
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Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

2) Lạy Chúa, nhân loại là chi mà Chúa chăm nom, con người là 

chi mà Chúa thương nghĩ tới? Con người ta như hơi gió thoảng, đời 

người ta như bóng thoáng qua. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a) 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 9, 18-22 

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.  

Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có 

các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám 

dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là 

Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là 

một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông 

rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa 

rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các 

ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu 

nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và 

giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Họ đã kêu cầu ta trong 

mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến 

muôn đời”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Dcr 2, 1-5. 10-11a 

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Dacaria. 

Tôi đã ngước mắt lên và đã nhìn thấy: Kìa, có người cầm dây 

đo trong tay. Tôi đã hỏi rằng: “Ông đi đâu?” Người ấy đáp: “Tôi đi 

đo Giêrusalem, coi nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu”. Và đây vị 

thiên thần đang nói chuyện với tôi ra đi, một thiên thần khác đến 

đón người và nói: “Hãy chạy lại nói với đứa trẻ ấy rằng: Giêrusalem 

là nơi trú ngụ không có tường thành, vì trong đó có đông dân cư và 

súc vật. Chúa phán: “Phần Ta, Ta sẽ nên tường thành lửa đỏ chung 

quanh nó, và Ta sẽ tỏ vinh quang Ta giữa nó”. Chúa lại phán: “Hỡi 

thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa 

ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là 

dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Gr 31, 10. 11-12ab. 13 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa 

trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: Ðấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ 

nó lại, và sẽ giữ nó như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 
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2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh 

mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, 

chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

3) Bấy giờ người trinh nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh 

niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của 

chúng thành niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau 

khổ. 

Ð.  Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên 

mình (c. 10d). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Gv 11, 9 - 12, 8 

“Trong những ngày thanh xuân,  

ngươi hãy nhớ đến Ðấng Tạo thành ngươi; 

 trước khi tro bụi sẽ trở về đất và hồn sẽ trở về cùng Chúa”. 

Trích sách Giảng Viên. 

Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu và tâm hồn 

ngươi hãy hưởng hạnh phúc trong những ngày thanh xuân, hãy sống 

theo đường lối tâm hồn ngươi, và theo cái nhìn của mắt ngươi. 

Nhưng ngươi hãy biết rằng Thiên Chúa sẽ xét xử ngươi về những 

điều đó. Ngươi hãy loại bỏ sự giận ghét khỏi lòng ngươi, và hãy 

khai trừ sự gian ác khỏi xác thịt ngươi: vì tuổi trẻ và khoái lạc đều là 

hư không. 

Trong ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Ðấng Tạo thành 

ngươi, trước khi thời gian đau khổ tới và trước khi tới thời gian mà 

ngươi sẽ nói: “Tôi không thích”; trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt 

trăng, tinh tú sẽ ra tối tăm, và trước khi mây đen kéo lại sau trận 

mưa, khi kẻ giữ nhà run sợ, khi những kẻ anh dũng khiếp nhược, 

khi còn ít bà xay bột cũng ngưng việc, khi mấy bà nhìn qua cửa sổ 

mà chẳng thấy gì, khi cửa phố phường khép lại và tiếng cối xay nhỏ 

dần, khi người ta nghe tiếng chim kêu mà chỗi dậy và tiếng hát của  
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các thiếu nữ tắt dần đi, ở những nơi cao người ta run sợ và trên 

đường đi người ta cũng khiếp đảm. 

Hạnh đào sẽ trổ hoa, châu chấu sẽ béo mập, cây phong điểu sẽ 

đâm chồi nảy lộc, vì con người sắp đi về nhà vĩnh cửu, và kẻ than 

khóc rảo quanh mọi phố phường. 

Trước khi dây bạc đứt tan, và bình vàng vỡ nát, chiếc vò bể tan 

bên bờ suối, trục quay nước giếng gãy tan tành, và tro bụi sẽ trở về 

đất, hồn sẽ trở về cùng Chúa, Ðấng đã tác tạo nó. 

Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là 

phù vân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Người phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như 

cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều 

nó bị xén đi và nó héo khô. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 
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4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho 

chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con; sự 

nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự 

nghiệp tay chúng con làm ra. 

Ð.  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ 

trải qua đời kia (c. 1). 

Alleluia                Tv 114, 13cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm                Lc 9, 44b-45 

“Con Người sẽ phải bị nộp.  

Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu 

làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con 

hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào 

tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che 

khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không 

dám hỏi Người về lời ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tv 118, 4-5 

Chúa đã ban bố các huấn lệnh, để chúng con được tuân giữ hết 

sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ 

thánh chỉ của Chúa. 

Hoặc đọc                      Ga 1, 14 

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 

chiên Ta biết Ta”. 
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CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1                Ed 18, 25-28 

“Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: “Ðường lối của Chúa 

không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải 

đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các 

ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính 

và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải 

chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình 

chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó 

đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a). 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo 

con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy 

bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy 

trông vào Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a). 

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng 

thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn 

trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì 

lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 
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Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a). 

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con 

nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công 

minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (c. 6a). 

Bài Ðọc 2           Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11} 

“Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em  

điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có 

sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh 

Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được 

trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được 

cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ 

làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy 

lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người 

đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến 

những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em 

điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô. 

{Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành 

cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính 

mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người 

với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình 

mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa 

đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi 

danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và 

trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên 

xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh 

quang.} 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 

người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 21, 28-32 

“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm  

sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 

trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. 

Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy 

đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. 

Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và 

cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. 

Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha 

mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi 

bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước 

Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong 

đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người 

thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều 

đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
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CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1                 Ds 11, 25-29 

“Ngươi phân bì giùm ta làm chi?  

Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. 

Trích sách Dân Số. 

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và 

phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát 

cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền 

nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. 

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và 

người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông 

được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông 

nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông 

Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức 

thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được 

chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy 

cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì 

giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban 

Thần Trí Người cho họ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 18, 8. 10. 12-13. 14 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 
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Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức 

ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa 

con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để 

tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và 

thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

Bài Ðọc 2              Gc 5, 1-6 

“Của cải các ngươi bị mục nát”. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc 

kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các 

ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc 

của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các 

ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho 

các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt 

ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào 

và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo 

binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận 

hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết 

người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Allluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “ Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm        Mc 9, 37-42. 44. 46-47 

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con.  

Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng 

con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng 

ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng 

ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi 

liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các 

con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con 

thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất 

phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một 

trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào 

cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. 

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con 

mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải 

vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội 

cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi 

sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và 

nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn 

một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà 

phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết 

và lửa không hề tắt”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1               Am 6, 1a. 4-7 

“Các ngươi đã mê đắm và ca hát,  

giờ đây các ngươi bị lưu đày. 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ 

phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ 

trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và 

bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ 

mình như Ðavit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy 

dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn 

khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ 

lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn 

nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

1) Chúa là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho 

những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù 

tội. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục; Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, 

Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 

Bài Ðọc 2              1 Tm 6, 11-16 

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng 

đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy 

chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt 

lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con 

đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha 

chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn vật được 

sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã làm trước mặt 

Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn 

lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa 

chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Ðấng phúc 

lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các  
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vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự 

trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem 

thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho 

Người muôn đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 16, 19-31 

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có 

một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc 

linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng 

nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn 

ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những 

con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người 

hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng 

Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong 

hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy 

đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu 

la rằng: 

'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu 

ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong 

ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được 

toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô 

được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa 

các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ 

muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ 

bên đó qua đây được'. 
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Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà 

cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ 

cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã 

có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 

'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện 

về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu 

chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống 

lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'“. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Dcr 8, 1-8 

“Ta sẽ cứu dân Ta  

khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”. 
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Trích sách Tiên tri Dacaria. 

Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: “Ðây Chúa các đạo binh 

phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức cực độ; Ta đã ghen tức 

nó với cơn phẫn nộ quá sức”. 

Chúa các đạo binh còn phán như thế này: “Ta trở về Sion, và sẽ 

ngự giữa Giêrusalem; Giêrusalem sẽ được gọi là Thành chân lý, và 

núi Chúa các đạo binh sẽ được gọi là Núi thánh”. 

Chúa các đạo binh lại phán như thế này: “Sẽ còn có lão ông lão 

bà cư ngụ trên phố phường Giêrusalem, mỗi người cầm gậy trong 

tay, vì họ đã cao niên. Các ngả đường thành phố đầy những trẻ nam 

trẻ nữ chơi trên đường phố”. 

Chúa các đạo binh phán thêm rằng: “Trong những ngày ấy, nếu 

điều đó làm chướng mắt những kẻ còn sót lại trong dân, chớ thì nó 

sẽ làm chướng mắt Ta sao?” Chúa các đạo binh phán như vậy. Chúa 

các đạo binh còn phán rằng: “Này đây Ta sẽ cứu dân Ta thoát khỏi 

đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cư 

ngụ giữa Giêrusalem: Chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa 

của chúng, trong chân lý và công chính”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23 

Ð.  Chúa sẽ tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang sáng 

lạng (c. 17). 

1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi 

vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập 

Sion, Chúa xuất hiện trong vinh quang sáng lạng; Chúa sẽ đoái nghe 

lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

Ð.  Chúa sẽ tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang sáng 

lạng (c. 17). 
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2) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc 

được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã 

đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng 

than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 

Ð.  Chúa sẽ tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang sáng 

lạng (c. 17). 

3) Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu duệ 

chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa 

tại Sion, và lời khen ngợi Ngài ở Giêrusalem, khi chư dân cùng 

nhau quy tụ, và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa. 

Ð.  Chúa sẽ tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang sáng 

lạng (c. 17). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            G 1, 6-22 

“Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại:  

nguyện danh Chúa được chúc tụng”. 

Trích sách ông Gióp. 

Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, 

Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” 

Nó thưa lại rằng: “Tôi chạy vòng quanh trái đất và đi khắp mọi 

nơi”. Chúa hỏi nó rằng: “Chớ thì ngươi có lưu ý đến Gióp, tôi tớ Ta 

chăng? Trên trần gian, không một ai giống như y là con người ngay 

thật, công chính, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ”. Satan thưa 

lại cùng Chúa rằng: “Ðâu có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa cách 

luống công? Chớ thì Chúa chẳng che chở quanh nó, nhà cửa nó và 

tất cả những gì thuộc về nó đó sao? Chớ thì Chúa chẳng chúc phúc 

các việc tay nó làm, và sản nghiệp nó gia tăng rợp đất đó sao? 

Nhưng Chúa hãy giơ tay Chúa lên một chút và chạm đến tất cả 

những gì nó đang có, ắt nó sẽ phỉ báng Chúa nhãn tiền”. Vậy Chúa 

bảo Satan rằng: “Ðây, tất cả những gì nó đang có đều nằm trong tay 

ngươi: chỉ trừ một điều là ngươi chớ chạm tay đến thân nó”. Satan 

liền lui ra khỏi mặt Chúa. 
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Một ngày nọ, khi các con trai, con gái của ông Gióp đang dùng 

bữa uống rượu tại nhà anh cả, thì có kẻ đến báo tin cho ông Gióp 

rằng: “Các con bò đang kéo cày và các con lừa đang ăn cỏ bên cạnh, 

bỗng các người Sabêô xông đến cướp lấy hết, và dùng gươm giết 

các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông”. Khi nó 

còn đang nói, thì một người khác đến thưa rằng: “Lửa Thiên Chúa 

từ trời xuống thiêu huỷ hết bầy chiên và các đầy tớ, chỉ một mình 

tôi thoát được về báo tin cho ông”. Khi nó còn đang nói, thì một 

người khác đến thưa rằng: “Các người Calđêô chia làm ba toán 

xông vào cướp đoạt các con lạc đà, và còn dùng gươm giết các đầy 

tớ, chỉ một mình tôi trốn được chạy về báo tin cho ông”. Nó còn 

đang nói, thì đây một người khác bước vào thưa rằng: “Lúc các con 

trai, con gái của ông đang dùng bữa và uống rượu tại nhà anh cả, 

bỗng có gió mạnh từ hoang địa thổi đến, hắt vào bốn góc nhà, khiến 

nhà sụp đổ đè chết các con ông, chỉ một mình tôi thoát được về báo 

tin cho ông”. Bấy giờ ông Gióp chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo trọc 

đầu, sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Từ lòng mẹ, tôi sinh 

ra trần truồng, thì tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng. Chúa ban cho, 

rồi Chúa lấy lại: như đẹp lòng Chúa thế nào, thì xin xảy đến như 

vậy: nguyện danh Chúa được chúc tụng!” 

Trước mọi thảm cảnh đó, ông Gióp không hé môi xúc phạm và 

không thốt lời ngu dại phạm đến Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 16, 1. 2-3. 6-7 

Ð.  Xin Chúa ghé tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con  

 (c. 6ab). 

1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến 

lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân 

thành! 

Ð.  Xin Chúa ghé tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con  

 (c. 6ab). 
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2) Từ cái nhìn của Chúa hãy diễn ra sự phán quyết về con: vì 

mắt Ngài thấy rõ điều chân chính. Nếu Ngài lục soát lòng con, nếu 

ban đêm Ngài thăm viếng, nếu Ngài thử con trong lửa, Ngài sẽ 

không gặp điều gian ác ở nơi con. 

Ð.  Xin Chúa ghé tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con  

 (c. 6ab). 

3) Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin ghé 

tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lùng của 

Chúa, là Ðấng giải thoát khỏi bọn đối phương, những ai tìm nương 

tựa tay hữu của Ngài. 

Ð.  Xin Chúa ghé tai về bên con, và xin nghe rõ tiếng con  

 (c. 6ab). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 9, 46-50 

“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con,  

đó là người cao trọng nhất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông 

sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng 

các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 

và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức 

là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã 

sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao 

trọng nhất”. 

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy 

một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản 

nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo  
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ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các 

con, tức là thuận với các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Dcr 8, 20-23 

“Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”. 

Trích sách Tiên tri Dacaria. 

Ðây Chúa các đạo binh phán: “Sẽ có các dân tộc đến đây, trú 

ngụ trong nhiều thành phố; các dân cư sẽ ra đi, người này bảo người 

kia rằng: “Chúng ta hãy đi cầu khẩn tôn nhan Chúa và tìm kiếm 

Chúa các đạo binh; còn ta, ta cũng ra đi”. Sẽ có nhiều dân tộc và 

những cường quốc đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem, 

và khẩn cầu tôn nhan Chúa”. Chúa các đạo binh còn phán thế này: 

“Trong những ngày ấy, sẽ có mười người thuộc mọi tiếng nói các 

dân tộc nắm lấy gấu áo một người Do-thái mà thưa rằng: “Chúng tôi  
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cùng đi với các ông, vì chúng tôi nghe nói rằng Thiên Chúa ở cùng 

các ông”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7 

Ð. Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (c. Dcr 8,23). 

1) Chúa yêu cơ sở Người thiết lập trên núi thánh. Người yêu 

cửa nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành trì của Thiên 

Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi. 

Ð. Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (c. Dcr 8,23). 

2) Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số người thờ phượng Ta, kìa 

Phi-litinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đã sinh ra tại đó. 

Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: “Riêng từng người và hết mọi 

người đã sinh tại đó, chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành này”. 

Ð. Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (c. Dcr 8,23). 

3) Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: “Những 

người này đã sinh ra tại đó”. Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: “Mọi 

nguồn vui thú của tôi đều ở nơi Người”. 

Ð. Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (c. Dcr 8,23). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)       G 3, 1-3. 11-17. 20-23 

“Tại sao ban sự sáng cho kẻ khốn cực?” 

Trích sách ông Gióp. 

Gióp mở miệng nguyền rủa ngày mình sinh ra và nói rằng: 

“Hãy biến đi, ngày tôi đã sinh ra, và đêm có lời phán: 'Con người 

chịu thai'. Tại sao tôi không chết trong lòng mẹ? Tại sao tôi không 

tắt thở ngay khi mới sinh ra? Tại sao có đầu gối đỡ lấy tôi và có vú 

cho tôi bú? 

“Chẳng như vậy thì bây giờ tôi được ngủ yên, và an nghỉ trong 

giấc điệp làm một với các vua chúa, với các quan quyền trên mặt 

đất, là những kẻ xây cất cho mình những lăng tẩm thanh vắng, hay  
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là cùng với các công hầu lắm vàng nhiều bạc chất đầy nhà. Sao tôi 

không giống như thai sảo được giấu đi, để tôi không còn sống, hoặc 

như các trẻ không được xem thấy sự sáng. Nơi ấy kẻ hung ác hết 

khuấy phá, và kẻ mỏi mệt được yên nghỉ. 

“Tại sao ban sự sáng cho kẻ khốn cực, và ban sự sống cho 

những kẻ phải cay đắng trong tâm hồn? Những kẻ ấy mong chết mà 

lại không được chết, họ như những người đào mỏ tìm vàng. Khi họ 

tìm thấy nấm mồ, họ vui mừng hớn hở. Người chẳng tìm được lối 

đi, thì Thiên Chúa lấy sự tối tăm vây bọc nó tư bề”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8 

Ð. Nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, ban ngày con kêu van, ban 

đêm con than thở trước thiên nhan Ngài. Nguyện cho lời con cầu 

thấu đến tai Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu. 

Ð. Nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

2) Vì tâm hồn con đau khổ ê chề, và mạng sống con đã gần kề 

âm phủ. Con bị liệt vào số những kẻ đang bước xuống mồ, con đã 

trở nên như người tàn phế. 

Ð. Nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

3) Giường nằm của con kề những người đã chết, như giường 

của người bị giết nằm trong nấm mồ, họ là những người mà Chúa 

không còn nhớ tới, và họ không còn được Ngài săn sóc yêu thương. 

Ð. Nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

4) Ngài đã đặt con trong lỗ huyệt sâu, trong nơi u tối, trong vực 

thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên người con, và Chúa vùi lấp con 

dưới sóng cả ba đào. 

Ð. Nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 
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Alleluia                Tv 18, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, giới răn Chúa làm hoan lạc tâm 

can, mệnh lệnh Chúa sáng soi con mắt. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 9, 51-56 

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người 

cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi 

trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để 

chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp 

Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê 

và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến 

lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, 

quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục 

mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người 

ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Nkm 2, 1-8 

“Nếu đức vua thấy tốt đẹp,  

xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, 

 và thần sẽ xây cất lại thành phố”. 

Trích sách Nơkhemia. 

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua 

Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên 

nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi 

tôi rằng: “Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy 

ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng 

ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết”. 

Tôi quá sợ hãi, liền tâu vua rằng: “Thánh hoàng vạn vạn tuế! Lẽ 

nào mặt thần không lo buồn, vì thành phố nơi có phần mộ tổ tiên 

của thần bị bỏ hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu rụi?” Vua mới 

hỏi tôi rằng: “Ngươi thỉnh nguyện điều gì?” 

Tôi cầu nguyện cùng Chúa Trời, rồi tâu vua rằng: “Nếu đức vua 

thấy tốt đẹp, và tôi tớ đức vua đẹp lòng trước long nhan, thì xin hãy 

sai thần về Giuđêa, đến thành phố nơi có phần mộ tổ phụ của thần, 

thần sẽ xây cất lại”. 

Lúc đó có hoàng hậu ngồi bên cạnh vua, nên vua hỏi tôi rằng: 

“Ngươi đi bao lâu, và chừng nào trở về?” Vua bằng lòng sai tôi đi, 

và tôi định kỳ hạn với nhà vua. 
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Tôi tâu vua rằng: “Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin đức vua ban 

chiếu chỉ cho thần, để thần xuất trình cho các quan cai vùng bên kia 

sông, hầu các ngài đưa thần đến Giuđêa; lại xin ban chiếu chỉ cho 

Asaph quan cai rừng cây của đức vua, để người cấp gỗ cho thần hầu 

có thể làm cửa tháp đền, tường thành và nhà thần cư ngự”. Vua ban 

cho tôi theo như tay nhân lành Chúa ở với tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi 

tưởng nhớ lại thành thánh Sion. Trên những cây dương liễu miền 

đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ 

giục chúng tôi rằng: Hãy vui mừng, hãy ca hát cho chúng ta nghe 

điệu ca Sion. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách 

quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi 

sẽ bị khô đét. 

 

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi. 

Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. 

Ð.  Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi 

(c. 6a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)         G 9, 1-12. 14-16 

“Con người so sánh với Thiên Chúa  

đâu đáng được kể là người công chính”. 

Trích sách ông Gióp. 

Ông Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, 

và biết thật con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là 

người công chính. Nếu con người muốn cãi lẽ với Chúa, thì một 

nghìn điều, nó không thể đáp lại một. Chúa thượng trí và quyền 

năng, ai đối địch với Chúa mà được bằng yên? Chúa xê dịch các núi 

đồi, và trong cơn thịnh nộ Người đánh đổ những kẻ không biết điều. 

Chúa khiến địa cầu chuyển động khỏi chỗ của nó, và các cột đất đều 

phải lung lay. Chúa truyền khiến mặt trời, thì nó không mọc lên, và 

Người cũng phong niêm các ngôi sao tinh tú. Chỉ một mình Chúa 

trải các tầng trời và bước đi trên sóng biển. Chúa tạo dựng sao bắc 

đẩu, sao sâm, sao mão và cung kín phương nam. Chúa tác tạo những 

điều trọng đại, mầu nhiệm và kỳ diệu không kể xiết. 

Nếu Chúa đến cùng tôi, thì tôi không trông thấy Người, và nếu 

Người ra đi, tôi cũng chẳng hay biết. Nếu Chúa bất chợt hỏi han, thì 

ai trả lời Người cho được? Hoặc ai có thể hỏi rằng: “Tại sao Chúa 

làm như thế?” Vậy tôi là gì mà dám trả lời với Chúa và dùng lời mà 

nói với Người? Dù tôi có lẽ công chính, tôi cũng không dám trả lời, 

một van nài cùng Ðấng phán xét tôi. Khi Chúa nhậm lời tôi kêu cầu, 

tôi cũng không chắc Người nghe lời tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 87, 10bc-11. 12-13. 14-15 

Ð. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

1) Lạy Chúa, con kêu lên Chúa mọi ngày, và con giang tay 

hướng về phía Chúa. Phải chăng Chúa còn làm những điều kỳ diệu 

cho người đã thác, hoặc giả những người chết sẽ sống lại và ngợi 

khen Ngài? 
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Ð. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

2) Phải chăng người ta còn kể lại lòng nhân hậu Chúa trong mồ, 

và lòng trung thành Ngài trong nơi âm phủ? Những việc kỳ diệu của 

Chúa còn thấy được trong chỗ tối tăm, và ân sủng của Ngài trong 

nơi quên lãng? 

Ð. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

3) Phần con, lạy Chúa, con kêu lên Chúa, và tự bình minh lời 

nguyện của con sẽ tới tai Ngài. Lạy Chúa, nhân sao Chúa ghét bỏ 

linh hồn con, nhân sao Chúa ẩn mặt xa khuất khỏi con? 

Ð. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa (c. 3a). 

Alleluia                 Tv 118, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, những giới răn Chúa được lập ra 

cho tới muôn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan 

chính. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 9, 57-62 

“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ 

thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa 

Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con 

Người không có nơi gối đầu”.  

Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: 

“Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: 

“Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước 

Thiên Chúa”.  

Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, 

nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu 

đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng 

đáng với Nước Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Nkm 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 

“Thầy Esdra mở sách luật ra,  

chúc phúc cho dân và toàn dân đáp lại: Amen! Amen!” 

Trích sách Nơkhemia. 

Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một, tụ họp lại ở 

phố trước cửa Nước, họ xin thầy Esdra mang ra sách Luật của Môsê 

mà Chúa đã truyền cho dân Israel. Vậy thầy tư tế Esdra mang luật ra 

trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu 

luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy 

đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, 

đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe 

đọc sách luật. 

Thầy thư ký Esdra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở 

sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdra chúc tụng Chúa là 

Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ 

cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Các 

thầy Lêvi khiến dân chúng thinh lặng để nghe đọc Lề Luật: Dân 

chúng mỗi người đứng nơi mình. Một số người đọc từng đoạn trong 

sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã 

đọc. 

Nơkhemia là tổng trấn, Esdra là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi 

huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được thánh 

hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta: anh chị em đừng mang 

tang chế, đừng than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe 

đọc các lời trong luật. 

Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu 

ngon, hãy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này 

là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa 

là đồn lũy của chúng ta”. 

Các Thầy Lêvi khiến toàn dân thinh lặng mà rằng: “Anh chị em 

hãy thinh lặng, vì hôm nay là ngày thánh, nên chớ lo buồn”. Vì thế 

toàn dân đi trở ra ăn uống, gởi phần cho những người không có, và 

đầy hân hoan vui mừng, vì người ta hiểu rõ những lời mình nghe 

giảng dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 
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3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thực, công minh hết thảy. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; 

ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong. 

Ð. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        G 19, 21-27 

“Tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi hằng sống”. 

Trích sách ông Gióp. 

Ông Gióp nói: “Hỡi các bạn hữu của tôi, ít ra các anh cũng 

thương xót tôi, thương xót tôi, vì tay Chúa chạm đến tôi. Tại sao các 

anh như Thiên Chúa bắt bớ hành hạ tôi vậy, và tại sao các anh no 

chán thịt tôi? Có ai ghi chép giùm lời tôi, có ai viết nó vào sách, 

dùng bút sắt ghi trên lá chì, hay dùng đục chạm vào đá? 

“Vì tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày sau 

hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da sẽ bọc lại thân tôi, và trong xác thịt, 

tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi. Chính tôi sẽ nhìn thấy Người và 

mắt tôi sẽ trông thấy, chớ không phải ai khác: niềm hy vọng ấy đã 

chất chứa trong lòng tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

1) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và 

nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt 

Chúa”. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 
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2) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa 

con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong thịnh nộ, Chúa là Ðấng phù 

trợ con, xin đừng hất hủi con. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

Alleluia             1 Pr 1, 25 

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin 

Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 10, 1-12 

“Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông 

cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà 

chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa 

của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở 

giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và 

đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy 

nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự 

bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an 

lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những 

thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang 

nhà nọ. 

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn 

những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành  
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và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi 

vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa 

các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân 

chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các 

ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy 

bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn 

thành này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Br 1, 15-22 

“Chúng ta đã phạm tội trước mặt Chúa  

và không tin tưởng vào Người”. 

Trích sách Tiên tri Barúc. 

Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự 

thẹn mặt thì thuộc về chúng ta: như ngày nay, nó thuộc về toàn cõi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Giuđa: thuộc về dân cư Giêrusalem, vua chúa, quan quyền, tư tế, 

tiên tri và các tổ phụ chúng ta. Chúng ta phạm tội trước mặt Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta, và chúng ta không tin tưởng, không cậy trông 

vào Người. Chúng ta không suy phục Người, không nghe tiếng 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta bước đi trong các giới răn 

Người đã ban cho chúng ta. Từ ngày Chúa dẫn các tổ phụ chúng ta 

ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, chúng ta chẳng tin tưởng vào 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta: chúng ta vô tâm lìa xa Chúa để khỏi 

nghe tiếng Người. Chúng ta mắc phải nhiều tai hoạ và những lời 

chúc dữ mà Chúa đã báo cho Môsê tôi tớ Người, khi Người dẫn dắt 

tổ phụ chúng ta ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho chúng ta đất chảy sữa 

và mật như ngày hôm nay. Chúng ta không nghe tiếng Chúa là 

Thiên Chúa chúng ta theo như mọi lời các tiên tri Chúa sai đến cùng 

chúng ta. Mỗi người chúng ta cứ theo lòng gian tà của mình, làm tôi 

các thần ngoại, thực hành các sự dữ trước mắt Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 78, 1-2. 3-5. 8. 9 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

1) Ôi Thiên Chúa, ngoại bang đã xông vào gia nghiệp Chúa, họ 

làm ô uế thánh điện của Ngài, họ biến Giêrusalem thành nơi đổ nát! 

Họ ném tử thi thần dân Chúa làm mồi nuôi chim trời, và huyết nhục 

tín đồ Ngài cho muông thú đồng hoang. 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

2) Họ đổ máu chư vị đó dường như nước lã quanh Giêrusalem, 

mà không có kẻ chôn vùi. Chúng con đã bị bêu ra cho láng giềng 

phỉ nhổ, cho lân bang chế diễu nhạo cười! Tới ngày nào, lạy Chúa, 

Chúa còn giận mãi? Và lòng ghen hận Chúa còn như lửa nấu nung? 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

3) Xin đừng nhớ tội tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng 

từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

4) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng 

con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì 

danh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh 

Chúa (c. 9bc). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          G 38, 1. 12-21; 39, 33-35 

“Ngươi có xuống tận đáy biển  

và đi bách bộ dưới vực thẳm không?” 

Trích sách ông Gióp. 

Từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: “Sau khi ngươi đã 

sinh ra, ngươi có ra lệnh cho bình minh, và chỉ chỗ cho rạng đông 

không? Ngươi có cầm giữ các phần cuối cùng trái đất, và xua đuổi 

khỏi địa cầu bọn gian ác không? Mặt đất trở nên như đất sét có đóng 

ấn và trải ra như chiếc áo. Bọn gian ác bị tước mất sự sáng, và cánh 

tay giơ cao bị bẻ gẫy. 

“Ngươi có xuống tận đáy biển, và đi bách bộ dưới vực thẳm 

không? Cửa tử thần có mở ra cho ngươi và ngươi có nhìn thấy tối 

tăm không? Ngươi có xem xét chiều rộng địa cầu không? Nếu 

ngươi đã hiểu biết, hãy chỉ mọi sự cho Ta. Sự sáng ở đàng nào và sự 

tối tăm ở nơi đâu, để ngươi dẫn dắt cả hai đến địa giới của chúng, và 

hiểu biết đường lối nhà chúng? Bấy giờ ngươi có biết ngươi sẽ sinh 

ra không? Và ngươi có biết rõ số ngày đời ngươi không?” 

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con nói lơ đãng, thì con 

trả lời thế nào được? Con để tay trên miệng con. Con đã nói một  
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lần, chớ chi con đừng nói! Và lần thứ hai, con không nói thêm gì 

nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc 

con ngồi, khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi 

con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường 

lối của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

2) Con đi đâu để xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn 

đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được lên trời, thì cũng 

có Ngài ngự đó; nếu con nằm dưới âm phủ, thì đây cũng có mặt 

Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

3) Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông, và bay đến cư ngụ 

nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, 

và tay hữu Ngài nắm giữ con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

4) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng 

thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì 

công cuộc của Ngài thật diệu huyền. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 
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Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 10, 13-16 

“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, 

khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra 

những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã 

mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày 

thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. 

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được 

nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. 

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là 

khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42  

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự cho chúng con hưởng dùng, 

Chúa đã xét xử công bình, vì chúng con đã phạm tội và không tuân 

giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa 

được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng con  theo lượng từ bi 

của Chúa. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Br 4, 5-12. 27-29 

“Ðấng đã giáng hoạ trên các con,  

chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng”. 

Trích sách Tiên tri Ba-rúc. 

Hỡi dân Thiên Chúa, Israel đáng ghi nhớ, hãy vững lòng. Các 

ngươi bị bán cho dân ngoại không phải để bị tiêu diệt, nhưng bởi 

các ngươi đã trêu chọc cơn thịnh nộ Thiên Chúa, nên các ngươi bị 

trao phó cho quân thù. Vì chưng, các ngươi đã khiêu khích Ðấng đã 

tạo thành các ngươi, là Thiên Chúa đời đời, các ngươi tế lễ cho ma 

quỷ, chớ không phải cho Thiên Chúa. Các ngươi đã bỏ quên Thiên 

Chúa, Ðấng đã nuôi dưỡng các ngươi, các ngươi đã làm phiền lòng 

vú nuôi các ngươi là Giêrusalem. 

Nó đã chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, giáng xuống 

trên các ngươi, và nói rằng: “Hỡi những kẻ lân cận Sion, hãy nghe 

đây, vì Thiên Chúa đã đem đến cho ta cơn khóc lóc cả thể: ta đã 

nhìn thấy dân ta, con trai, con gái bị lưu đày do Ðấng Hằng Hữu 

trừng trị chúng. Ta đã vui mừng nuôi dưỡng chúng, nhưng ta đã 

khóc lóc phiền muộn tiễn chúng ra đi. Không một ai hân hoan cùng 

ta là kẻ goá bụa và âu sầu: tại tội lỗi con cái ta mà ta đã bị nhiều 

người lìa bỏ, vì chúng đã lánh xa lề luật Thiên Chúa. 

“Các con ơi, hãy vững lòng, hãy kêu cầu cùng Chúa: vì Ðấng 

đã dẫn đưa các con, sẽ nhớ đến các con. Như lòng các con đã làm 

cho các con lạc đàng xa Thiên Chúa, thì khi ăn năn trở lại, các con 

sẽ tìm kiếm Người gấp mười lần. Vì Ðấng đã giáng hoạ trên các  
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con, chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng vĩnh cửu 

cùng với ơn cứu độ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 68, 33-35. 36-37 

Ð. Chúa nghe những người cơ khổ (c. 34a). 

1) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi 

khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên 

trong! 

Ð. Chúa nghe những người cơ khổ (c. 34a). 

2) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion. Người sẽ tái thiết thành trì 

của Giuđa, tại đây người ta cư ngụ và chiếm quyền sở hữu. Con 

cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những 

người yêu danh Chúa sẽ định cư. 

Ð. Chúa nghe những người cơ khổ (c. 34a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         G 42, 1-3. 5-6. 12-16 

“Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa.  

Bởi đó chính con trách thân con”. 

Trích sách ông Gióp. 

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con biết Chúa làm nên 

mọi sự, và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai là kẻ mê 

muội che khuất được ý định của Chúa? Vì thế, con nói bậy về 

những điều vượt quá sự thông biết của con. Trước kia con nghe 

tiếng Chúa, còn giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó, chính con 

trách thân con, và ăn năn sám hối trong bụi tro”. 

Sau này Chúa giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. 

Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò 

và một ngàn lừa cái. Ông còn sinh được bảy trai ba gái. Người con 

gái thứ nhất ông đặt tên là Nhật, người thứ hai tên Hương, và người  
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thứ ba tên Bình. Trong khắp nước, không tìm thấy thiếu nữ nào xinh 

đẹp như các con gái của ông Gióp. Thân phụ của các cô cũng chia 

phần gia tài cho các cô như những anh em trai. Sau đó, ông Gióp 

còn sống được một trăm bốn mươi năm nữa, và nhìn thấy con cháu 

đến bốn đời. Khi cao niên đầy tuổi, ông đã qua đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy 

vào các chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

2) Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ 

của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

3) Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh, và Ngài có lý mà 

bắt con phải khổ. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

4) Theo chỉ dụ Chúa mà vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn 

vật đều phải phục vụ Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

5) Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa dạy dỗ con, để con hiểu biết 

những lời Ngài nghiêm huấn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 
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6) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa 

kinh nghiệm. 

Ð.  Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu  

 (c. 135a). 

Alleluia            Tv 118, 34 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 10, 17-24 

“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa 

Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. 

Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này 

Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền 

phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù 

vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; 

nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.  

Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, 

Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha 

đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những 

điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý 

Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết 

Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là 

Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn 

tỏ cho biết”.  

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc 

cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì 

chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn  

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe 

những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 118, 49-50 

Lạy Chúa, đối với tôi tớ Chúa, xin nhớ lại lời Chúa, vì Chúa đã 

cho con hy vọng vào lời Chúa, đó là điều an ủi con trong lúc con 

khốn khổ. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 16 

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là 

chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng 

phải thí mạng sống mình vì anh em. 
 

CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1                Is 5, 1-7 

“Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. 

Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào 

giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép 

trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn 

nho dại. 

Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận 

xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho 

ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó 

lại sinh quả nho dại! 
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Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn 

nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó 

phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun 

xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên 

nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa 

là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính 

trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức 

công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20 

Ð. Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a). 

1) Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư 

dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, 

vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. 

Ð. Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a). 

2) Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều 

lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng 

dùng nó làm cỏ nuôi thân? 

Ð. Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a). 

3) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn 

coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu 

Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. 

Ð. Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a). 

4) Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng 

con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên 

binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ 

Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 

Ð. Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a). 
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Bài Ðọc 2               Pl 4, 6-9 

“Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi 

cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, 

bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an 

của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong 

Chúa Giêsu Kitô. 

Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công 

chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân 

đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự 

ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã 

thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên 

Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 21, 33-43 

“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 

trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà 

kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm 

ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương 

xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa 

lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa 

này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ 

khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau 

cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ  
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kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông 

chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta 

hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra 

khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế 

nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho 

người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. 

Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh 

Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là 

việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi 

bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân 

tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1           St 2, 18-24 

“Cả hai nên một thân thể”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta 

hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất 

dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên 

Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và 

sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho 

mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một 

người nội trợ giống như mình. 

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang 

ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa 

làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, 

rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương 

tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi 

người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết 

hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 6 

Ð.  Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong 

đời sống chúng con! (x. c. 5). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn được an 

hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 
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Ð.  Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong 

đời sống chúng con! (x. c. 5). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở chung 

quanh bàn ăn của bạn. 

Ð.  Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong 

đời sống chúng con! (x. c. 5). 

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện 

Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt 

của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn. 

Ð.  Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong 

đời sống chúng con! (x. c. 5). 

4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin bình an 

đến trên đất Israel. 

Ð.  Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong 

đời sống chúng con! (x. c. 5). 

Bài Ðọc 2             Dt 2, 9-11 

“Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá,  

tất cả đều do một nguồn gốc”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống kém 

các Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên 

vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên 

Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích 

hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa 

nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho 

Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá 

và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì 

thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 17, 17 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 10, 2-12 

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp,  

loài người không được phân rẽ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu 

rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: 

“Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép 

làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì 

sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng 

lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam 

và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ 

mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn 

là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài 

người không được phân rẽ”. 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người 

bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình 

đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, 

thì cũng phạm tội ngoại tình”. 

{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để 

Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy 

vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ 

đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của 

những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón 

nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. 

Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.} 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
 

CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1          Kb 1, 2-3; 2, 2-4 

“Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. 

Trích sách Tiên tri Khabacúc. 

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không 

nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con 

sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc 

và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch 

vẫn thắng. 

Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó 

vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất 

hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với 

ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ 

đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người 

công chính sẽ sống nhờ trung tín”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy 

xướng ca để hoan hô Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng 

lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà 

cha ông các ngươi đã thử thách Ta; họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy 

công cuộc của Ta. 

Ð.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi 

đừng cứng lòng!” (c. 8). 

Bài Ðọc 2               2 Tm 1, 6-8, 13-14 

“Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 

Timôthêu. 

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa 

đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa 

không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng 

mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa 

chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy 

đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên 

Chúa. 
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Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm 

mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy 

cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho 

tàng tốt đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta: Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 17, 5-10 

“Nếu các con có lòng tin”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban 

thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con 

có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 

'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con. 

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật 

ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng 

bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy 

thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới 

ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã 

làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con 

cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì 

các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã 

làm điều chúng tôi phải làm’. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 
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Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Gn 1, 1 - 2, 1. 11 

“Ông Giona chỗi dậy lánh xa mặt Chúa”. 

Khởi đầu sách Tiên tri Giona. 

Có lời phán cùng Giona, con trai ông Amathi, rằng: “Ngươi hãy 

chỗi dậy đi sang Ninivê, một thành rộng lớn, và giảng tại đó, vì tội 

ác của nó thấu đến Ta”. 

Giona liền chỗi dậy để trốn sang Tharsê lánh xa mặt Chúa; ông 

đi xuống Gioppê, gặp tàu đi sang Tharsê, ông liền mua vé, xuống 

tàu đi với hành khách sang Tharsê, lánh xa mặt Chúa. 

Nhưng Chúa khiến trận cuồng phong thổi trên biển và cơn bão 

táp dữ dội nổi lên, khiến tàu lâm nguy sắp chìm. Các thuỷ thủ lo sợ, 

hành khách cầu khẩn cùng thần minh của mình. Người ta vứt đồ vật 

trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt, lúc đó ông Giona xuống lòng tàu 

nằm ngủ mê mệt. Thuyền trưởng đến gần ông và hỏi rằng: “Sao ông 

ngủ mê mệt như vậy? Hãy chỗi dậy cầu khẩn cùng Thiên Chúa của 

ông, may ra Thiên Chúa đoái đến chúng ta và chúng ta khỏi chết”. 

Ai nấy đều bảo đồng bạn mình rằng: “Các anh hãy lại đây, 

chúng ta bắt thăm coi biết tại sao chúng ta gặp phải tai hoạ này”. 

Rồi họ bắt thăm, thì trúng phải ông Giona. Họ bảo ông rằng: “Xin  
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ông cho chúng tôi biết vì cớ nào chúng ta gặp phải tai hoạ này: Ông 

làm nghề gì? Ở nơi nào? Ði đâu? Hoặc thuộc dân nào?” Ông trả lời 

họ rằng: “Tôi là người Do-thái, tôi kính sợ Thiên Chúa là Chúa 

Trời, Ðấng tạo thành biển khơi và lục địa”. 

Họ khiếp sợ quá sức và hỏi ông rằng: “Sao ông hành động thế 

này? (Vì theo lời ông thố lộ, các hành khách biết ông trốn lánh mặt 

Chúa). Họ liền hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải đối xử với ông làm 

sao đây, để biển yên lặng? vì biển càng động mạnh thêm”. Ông bảo 

họ rằng: “Các ông hãy bắt tôi vứt xuống biển, thì biển sẽ yên lặng, 

vì tôi biết tại tôi mà các ông gặp phải trận bão lớn lao này”. 

Các thuỷ thủ cố chèo thuyền vào đất liền, nhưng không sao 

được, vì biển càng động dữ dội hơn. Họ kêu cầu cùng Chúa rằng: 

“Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa vì mạng sống người này cho chúng 

tôi khỏi chết. Xin chớ đổ máu vô tội trên chúng tôi, vì, lạy Chúa, 

Chúa hành động theo như Chúa muốn”. Rồi họ bắt vứt ông Giona 

xuống biển, và biển liền hết nổi sóng. Mọi người rất kính sợ Chúa, 

họ tế lễ dâng lên Chúa và làm lời khấn hứa. 

Chúa chuẩn bị sẵn một con cá lớn để nuốt ông Giona, và ông 

Giona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Sau đó, Chúa truyền lệnh 

cho cá nhả ông Giona vào bờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Gn 2, 2. 3. 4. 5. 8 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 

1) Nằm trong bụng cá, ông Giona thưa cùng Chúa là Thiên 

Chúa của mình rằng: 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 
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2) Trong cảnh gian truân, con đã kêu cầu tới Chúa, và Ngài đã 

nhậm lời con; tự lòng vực sâu âm phủ, con đã kêu lên, và Ngài đã 

nghe rõ tiếng con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 

3) Ngài đã ném con xuống vực sâu, trong lòng biển, các dòng 

nước đã lôi cuốn thân con, bao sóng cả ba đào đều lướt chảy trên 

mình con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 

4) Bấy giờ con tự nhủ: Con đã bị loại xa khỏi thiên nhan Chúa, 

nhưng con sẽ còn được xem thấy thánh điện Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 

5) Khi mà trong người con, linh hồn tuyệt vọng, bấy giờ con đã 

nhớ (tới) Chúa. Lời cầu nguyện của con đã thấu đến tai Ngài, trong 

nơi thánh điện của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã 

cứu sống mạng con (c. 7c). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gl 1, 6-12 

“Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người,  

nhưng là do Ðức Giêsu Kitô mạc khải”. 

Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ 

chóng như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân 

sủng của Ðức Kitô, để anh em quay sang một tin mừng khác: Tin 

mừng khác làm gì có, chỉ có những kẻ phá rối anh em và muốn anh 

em đảo lộn Tin Mừng của Ðức Kitô. Nhưng cho dù chúng tôi, hay 

một thiên thần nào từ trời đến giảng tin mừng khác với Tin Mừng 

chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì người đó bị chúc dữ. Như  
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chúng tôi đã nói trước, và giờ đây tôi xin nói lại rằng: Nếu ai trong 

anh em rao giảng cho anh em Tin Mừng khác hơn điều anh em đã 

lãnh nhận, thì người đó bị chúc dữ. 

Giờ đây, tôi phải làm vừa lòng người ta hay là Thiên Chúa? 

Nào có phải tôi tìm cách làm vừa lòng người ta sao? Nếu tôi còn 

làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô. 

Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng Tin Mừng do tôi 

rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận cũng 

không học với loài người, nhưng là do Ðức Giêsu Kitô mạc khải. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 110, 1-2. 7-8. 9 và 10c 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

2) Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi 

giới răn của Người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra 

cho đến muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và 

đoan chính. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

3) Chúa đã gửi tặng ơn giải phóng cho dân Người, để thiết lập 

lời minh ước tới muôn đời. Danh Người thực là thánh thiện và khả 

úy. Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại tới muôn đời. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Alleluia             1 Sm 3, 9; Ga 6, 69 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 10, 25-37 

“Ai là anh em của tôi?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu 

rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người 

nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì 

trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa 

ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy 

thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời 

đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó 

muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là 

anh em của tôi?” 

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống 

Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ 

tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng 

đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, 

một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng 

một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và 

động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức 

dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn 

sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà 

bảo rằng: “Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn 

bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”. 

“Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi 

vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương 

xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và 

làm như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 
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Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Gn 3, 1-10 

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. 

Trích sách Tiên tri Giona. 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến 

Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho 

ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê 

là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành 

phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày 

nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công 

bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm 

bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người 

ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, 

bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và 

vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện 

đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết 

đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa 

thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, 

và Người không thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8 

Ð.  Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

(c. 3) 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe 

tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van 

nài của con. 

Ð.  Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

(c. 3) 

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ 

kính yêu. 

Ð.  Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

(c. 3) 

3) Israel đang mong đợi Chúa: bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và 

Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi 

mọi điều gian ác. 

Ð.  Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

(c. 3) 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Gl 1, 13-24 

“Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người,  

để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của tôi trước 

kia, khi theo đạo Do-thái: tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của 

Thiên Chúa thái quá. Trong đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn 

đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai 

đối với truyền thống của cha ông tôi. 

Nhưng khi Ðấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người 

mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, thì 

không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên  
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Giêrusalem để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay 

đến Arabia, rồi lại trở về Ðamas. Ðoạn ba năm sau, tôi mới lên 

Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi 

không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. 

Những điều này tôi viết cho anh em, đây trước mặt Thiên Chúa, tôi 

không nói dối. 

Thế rồi tôi đã đi về miền Syria và Cilicia. Nhưng các giáo đoàn 

của Ðức Kitô ở xứ Giuđêa chưa biết mặt tôi, họ chỉ nghe đồn rằng: 

“Người xưa kia bắt bớ chúng ta, giờ đây lại rao giảng đức tin mà 

thuở trước ông muốn bài trừ”, và vì tôi, họ ngợi khen Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con lúc 

con ngồi hay con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi 

con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường 

lối của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

2) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng 

thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì 

công cuộc của Ngài thực diệu huyền. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

3) Linh hồn con, Chúa hoàn toàn biết rõ, thể chất con không 

giấu nổi mắt Ngài, lúc con được cấu tạo hình hài trong nơi kín đáo, 

lúc con được dệt thân ở chỗ đất sâu. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 
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Alleluia                Tv 144, 14cd 

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, 

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 10, 38-42 

“Martha rước Người vào nhà mình.  

Maria đã chọn phần tốt nhất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là 

Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria 

ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc 

thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để 

con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo 

em con giúp con với”. 

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều 

chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt 

nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Gn 4, 1-11  

“Ngươi buồn bực vì dây dưa,  

chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê,  

một thành phố rộng lớn sao?” 

Trích sách Tiên tri Giona. 

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng 

Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin 

khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì 

con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình 

thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn 

con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống”. Chúa liền hỏi 

rằng: “Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?” 

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; 

ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ 

xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên 

khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì 

ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. 

Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và 

nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi 

lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho 

mình chết mà rằng: “Thà con chết đi còn hơn là sống”. 

Chúa phán cùng ông Giona rằng: “Ngươi có nghĩ ngươi giận vì 

dây dưa là đúng không?” Ông thưa: “Ðúng, con giận cho đến chết 

(đi được!)” Chúa phán: “Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi 

không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó  
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mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho 

Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi 

ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và 

nhiều súc vật sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung  

 (c. 15b). 

1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì 

con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, 

vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung  

 (c. 15b). 

2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi 

với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn 

nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung  

 (c. 15b). 

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ 

thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên 

những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung  

 (c. 15b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gl 2, 1-2. 7-14 

“Các đấng đã nhận biết ơn đã ban cho tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, mười bốn năm sau, tôi lại lên Giêrusalem 

cùng với Barnaba và có đem Titô theo. Tôi đã theo ơn mạc khải mà 

lên đó, và tôi đã trình bày với các đấng đó về Tin Mừng mà tôi rao  
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giảng nơi các dân ngoại, tôi bàn hỏi riêng với những bậc vị vọng, vì 

e rằng mình đang bôn tẩu hoặc đã bôn tẩu luống công chăng. 

Trái lại, khi các đấng ấy thấy rằng tôi được uỷ nhiệm rao giảng 

Tin Mừng cho người không chịu cắt bì, cũng như đã uỷ nhiệm cho 

Phêrô rao giảng cho những người đã chịu cắt bì, (vì Ðấng đã ban 

cho Phêrô làm Tông đồ cho những người đã chịu cắt bì, cũng đã ban 

cho tôi làm Tông đồ lo cho các dân ngoại), và khi đã nhận biết ơn 

đã ban cho tôi, thì Giacôbê, Kêpha và Gioan, là những vị được kể 

như cột trụ, đã bắt tay tôi và Barnaba, tỏ tình thông hảo. Thế là 

chúng tôi đi sang các dân ngoại, còn các đấng thì đi đến với những 

người đã chịu cắt bì. Bấy giờ chúng tôi chỉ còn phải nhớ đến những 

người nghèo khổ, và đó là chính điều tôi đã định tâm thi hành. 

Nhưng khi Kêpha đến Antiôkia, tôi đã phản đối ông ngay trước 

mặt, vì ông làm điều không phải. Vì chưng trước khi mấy người bên 

Giacôbê đến, thì ông vẫn dùng bữa với những người dân ngoại, 

nhưng khi những người ấy đến, thì ông lẩn lút và tự lánh mặt đi, bởi 

sợ những người thuộc giới cắt bì. Những người Do-thái khác đều 

giả hình như ông, thậm chí cả Barnaba cũng bị lôi cuốn theo sự giả 

hình của họ. Nhưng khi thấy họ không thẳng thắn sống theo chân lý 

Tin Mừng, tôi đã nói với Kêpha trước mặt mọi người rằng: “Nếu 

ông là Do-thái, mà còn sống theo thói người dân ngoại, chứ không 

theo thói người Do-thái, thì lẽ nào ông bắt ép người dân ngoại phải 

theo thói người Do-thái sao? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 116, 1. 2 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, 

hãy chúc tụng Người! 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thực là mãnh liệt, và 

lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 
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Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 11, 1-4 

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu 

nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy 

chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói 

với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin 

Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ 

chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin 

chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Ml 3, 13 - 4, 2a 

“Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”. 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các 

ngươi đã nói: “Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?” Các ngươi 

còn nói: “Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã 

tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa 

các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng 

là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được 

thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát”. 

Bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa đàm đạo với nhau, thì Chúa 

lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách 

những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người. Chúa 

các đạo binh phán: “Trong ngày Ta định hành động, họ sẽ là của 

riêng Ta. Ta sẽ tha thứ cho họ, như một người tha thứ cho đứa con 

biết phụng sự mình. Khi trở lại, các ngươi sẽ xem thấy sự khác biệt 

giữa người lành và kẻ dữ, giữa người phụng thờ Thiên Chúa và kẻ 

không phụng thờ Người”. 

“Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ 

kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ 

thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả”, 

Chúa các đạo binh phán như vậy. “Phần các ngươi là những kẻ kính 

sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng 

cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Gl 3, 1-5 

“Anh em đã lãnh nhận Thánh Thần  

bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin?” 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Ôi những người Galata vô tâm trí, ai đã mê hoặc anh em bất 

phục chân lý tỏ bày Ðức Giêsu Kitô trước mặt anh em, Ðấng chịu 

đóng đinh vào thập giá trong anh em? Tôi chỉ muốn anh em cho biết 

một điều này: là anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay 

bởi vâng phục đức tin? Chớ thì anh em vô tâm trí đến nỗi anh em đã 

khởi công theo tinh thần, để rồi giờ đây kết thúc theo xác thịt sao? 

Anh em đã chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế luống công sao, 

nếu có thể nói là luống công? Vậy Ðấng ban Thánh Thần cho anh 

em và làm những việc lạ lùng nơi anh em, có phải Người hành động 

bởi anh em giữ luật hay bởi anh em vâng phục đức tin? 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68). 

1) Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ, trong 

nhà Ðavít là tôi tớ Chúa. Như Ngài đã phán qua miệng các thánh 

nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68). 

2) Ðể giải phóng chúng ta khỏi quân thù, và khỏi tay những 

người ghen ghét chúng ta. Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta, và 

nhớ lại lời thánh ước của Ngài. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68). 

3) Lời minh ước mà Ngài tuyên thệ với Abraham tổ phụ chúng 

ta rằng: Ngài cho chúng ta được không sợ hãi, sau khi thoát khỏi tay 

quân thù; phục vụ Ngài trong thánh thiện và công chính, trước tôn 

nhan Ngài, trọn đời sống chúng ta. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68). 

Alleluia           Lc 4, 18-19 

Alleluia, alleluia! - Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho 

người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 11, 5-13 

“Các con hãy xin thì sẽ được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong 

các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 

“Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường 

ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà  
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có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các 

con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh 

cho anh được”. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình 

bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự 

quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. 

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì 

sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ 

gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con 

xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn 

thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy 

nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những 

của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho 

những kẻ xin Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Ge 1, 13-15; 2, 1-2 

“Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”. 

Trích sách Tiên tri Giôel. 

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên 

bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy 

tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị 

cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi. 

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp 

các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền 

thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô 

phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do 

Ðấng Quyền Năng thực hiện. 

Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả 

dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u 

tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng 

mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế 

hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9 

Ð. Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi 

điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ 

đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao. 

Ð. Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a). 
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2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi 

chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã 

đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che. 

Ð. Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a). 

3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai 

vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính 

trực xét xử chư dân. 

Ð. Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gl 3, 7-14 

“Những ai cậy dựa vào đức tin,  

sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, anh em hãy nhận biết rằng: những ai cậy dựa 

vào đức tin, thì họ là con cái của Abraham. Thực Kinh Thánh thấy 

trước rằng Thiên Chúa sẽ dùng đức tin làm cho các dân ngoại được 

công chính, nên đã tiên báo cho Abraham rằng: “Nơi ngươi tất cả 

dân ngoại sẽ được chúc phúc”. Vậy những ai cậy dựa vào đức tin sẽ 

được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng. 

Thực ra, những người cậy dựa vào lề luật, họ mắc phải điều vô 

phúc, vì có lời chép rằng: “Vô phúc những ai không trung thành với 

những điều ghi trong Sách Luật, để thi hành những điều đó”. Ðàng 

khác, không ai được công chính hoá trước mặt Chúa bởi lề luật, đó 

là điều hiển nhiên, vì lẽ rằng: “Người công chính sẽ sống bởi đức 

tin”. Lề luật không căn cứ ở đức tin, nhưng là “Ai thực hành những 

khoản ấy, sẽ nhờ đó mà được sống”. 

Ðức Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi điều vô phúc của lề luật, 

bởi Người đã vì chúng ta, biến thành điều vô phúc, như lời chép 

rằng: “Hễ ai bị treo trên cây gỗ, đều là vô phúc”, để phúc lành của 

Abraham được chuyển tới các dân ngoại trong Ðức Giêsu Kitô, hầu 

chúng ta nhờ đức tin mà lãnh nhận Thánh Thần Chúa đã hứa”. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi! 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công 

minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng 

đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

3) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới 

muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy 

công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản 

nghiệp của chư dân. 

Ð. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b). 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 15-26 

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,  

ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân 

chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. 

Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời 

xuống. 
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Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ 

diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan 

cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các 

ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ 

Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó 

chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ 

ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa 

các ngươi rồi. 

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà 

mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh 

hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và 

làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là 

nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán. 

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi 

khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 

“Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã 

được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần 

khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau 

cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 27 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Et 13, 9; 10-11       

Lạy Chúa, Chúa đã tạo tác mọi sự theo thánh ý Chúa, và không 

ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên 

trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi 

loài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Ge 3, 12-21 

“Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”. 

Trích sách Tiên tri Giôel. 

Ðây Chúa phán: “Các dân hãy chỗi dậy và tiến đến đồng 

Giosaphát: vì Ta sẽ ngự nơi đó để phán xét mọi dân tộc chung 

quanh. Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới. Này, các ngươi 

hãy xuống đi, vì bàn ép đã đầy, các chum đã tràn, vì tội ác của 

chúng đã gia tăng. 

“Có vô số dân tộc trong cánh đồng giết chóc: vì ngày Chúa đến 

trong cánh đồng giết chóc đã gần. Mặt trời mặt trăng đã ra tối tăm, 

các vì sao đã mất ánh sáng. Từ Sion, Chúa sẽ hét to, và từ 

Giêrusalem, tiếng Người sẽ vọng ra: trời đất sẽ rung chuyển và 

Chúa sẽ là niềm cậy trông của dân Người, là sức mạnh của con cái 

Israel. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi, đang ngự 

trên Sion, núi thánh của Ta: Giêrusalem sẽ là thành thánh và các 

ngoại kiều không còn lai vãng qua đó nữa. 

“Trong ngày ấy, sẽ xảy ra là các núi sẽ nhỏ mật ngọt, các đồi sẽ 

chảy ra sữa; nước sẽ chảy qua các sông ở Giuđa, mạch nước từ đền 

thờ Chúa sẽ chảy ra tưới suối gai góc. Ai-cập sẽ trở nên hoang vu; 

Iđumê sẽ trở thành rừng bị tiêu huỷ: lý do là tại chúng ngược đãi 

con cái Giuđa, và đổ máu vô tội trong lãnh thổ của chúng. Còn đất 

Giuđa sẽ có người cư ngụ đời đời, và Giêrusalem cũng sẽ có người 

cư ngụ từ đời nọ tới đời kia. Ta sẽ rửa sạch máu chúng mà trước Ta 

chưa rửa sạch, và Chúa sẽ ngự tại Sion”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui! Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a). 

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a). 

3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho 

kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca 

tụng thánh danh Người! 

Ð. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Gl 3, 22-29 

“Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách 

tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban 

tặng cho những kẻ tin. 

Nhưng trước khi đức tin chưa đến, thì chúng ta bị giam giữ 

dưới ách lề luật, để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề 

luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Ðức Kitô, để nhờ đức tin, 

chúng ta được công chính hoá. Nhưng một khi đức tin đã đến, 

chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chưng, tất cả 

anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì 

chưng, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Ðức Kitô, nên anh 

em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và 

Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh 

em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức  
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Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã 

hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi 

điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm 

hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm 

thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã 

làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu 

Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên 

Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng 

ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con 

Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 27-28 

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám 

dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu 

mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: 

“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                Ac 3, 25 

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối 

với tâm hồn kiếm tìm Người. 

Hoặc đọc              x. 1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh và 

cùng một chén rượu. 
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CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1          Is 25, 6-10a 

“Chúa mời đến dự tiệc của Người  

và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này 

một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, 

Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải 

trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ 

lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất 

sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ 

nói: Này đây Chúa chúng ta. Ðây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã 

tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, 

vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

1) Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. - (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con 

không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của 

Người, đó là điều an ủi lòng con. 
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Ð.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài 

(c. 6cd). 

Bài Ðọc 2                Pl 4, 12-14. 19-20 

“Tôi có thể làm được mọi sự  

trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung 

túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, 

biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong 

Ðấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi 

san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật 

những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh sang của Người 

trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn 

đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               x. Cv 16, 14b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14} 

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão 

trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia 

làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã 

được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các 

đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời 

rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi 

sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy 

đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi 

buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết 

đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt 

bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói 

với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã 

được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp 

bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp 

ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự 

tiệc. 

{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó 

một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy 

rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” 

Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói 

tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và 

nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được 

chọn thì ít”.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 
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Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1            Kn 7, 7-11 

“Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan,  

tôi kể sự giàu sang như không”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí 

khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương 

quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, 

tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim 

cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ 

bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. 

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó 

làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự 

tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi 

được đoan chính không kể xiết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17 

Ð.  Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao 

giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 
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Ð.  Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban 

niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho 

những năm chúng con mục kích nạn tai. 

Ð.  Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho 

con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được 

hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng 

con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng 

con làm ra. 

Ð.  Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

Bài Ðọc 2           Dt 4, 12-13 

“Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh 

nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân 

rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với 

ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt 

Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà 

chúng ta phải trả lẽ. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - 

Alleluia. 
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Phúc Âm               Mc 10, 17-27 

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ 

gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để 

được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân 

lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã 

biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, 

đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. 

Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. 

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng 

thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán 

tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một 

kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời 

đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc 

đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những 

người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh 

ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông 

rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào 

nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 

người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi 

nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm 

chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, 

nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi 

sự”. 

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi 

sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, 

chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì 

Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở 

đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng 

nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.  
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Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ 

nên trước nhất”.} 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1                 2 V 5, 14-17 

“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa  

và ông tuyên xưng Chúa”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ 

Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của 

Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, 

và ông được sạch. 

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. 

Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật 

tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một 

Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi 

tớ ông”. 

Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước 

mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, 

nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông,  
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nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một 

ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của 

ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào 

khác”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca! 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân 

 (c. 2b). 

Bài Ðọc 2                2 Tm 2, 8-13 

“Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng,  

chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi 

Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì 

Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như  
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một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì 

thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được 

hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu 

Kitô. 

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng 

ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta 

sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người 

cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn 

trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 17, 11-19 

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, 

 mà chỉ có người ngoại bang này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới 

Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười 

người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy 

Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ 

rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi 

đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được 

lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến 

sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là 

người xứ Samaria. 

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười 

người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai 

trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi  
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Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của 

ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Rm 1, 1-7 

“Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, 

chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”. 

Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Rôma. 

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ 

và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin 

mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh 

Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi 

dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng 

theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức 

vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về 

Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu 

Kitô đã kêu gọi. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa 

yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca! 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)      Gl 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1 

“Chúng ta không phải là con của nữ tỳ,  

nhưng là con của người vợ tự do”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham có hai người con 

trai: một sinh bởi người nữ tỳ, và một sinh bởi người vợ tự do. 

Nhưng con sinh bởi nữ tỳ, thì đã sinh ra theo lối xác thịt, còn con 

sinh bởi người vợ tự do, đã sinh ra bởi lời hứa. Những sự ấy đã 

được nói cách bóng bảy, vì hai người vợ tiêu biểu cho hai giao ước: 

một bởi núi Sanai, sinh con cái làm nô lệ, đó là Agar. Còn 

Giêrusalem ở trên cao thì được tự do, đó là mẹ chúng ta, vì có lời 

chép rằng: “Hỡi người son sẻ, chẳng sinh con, hãy hân hoan! Hỡi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

người không sinh sản, hãy vui reo và hò lên! Vì con cái của người 

vợ bị ruồng bỏ, lại đông hơn con của gái có chồng”. 

Bởi đó, anh em thân mến, chúng ta không phải là con của nữ tỳ, 

nhưng là con của người vợ tự do; chính để chúng ta được tự do mà 

Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị 

đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa! Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời! 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2). 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen! Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2). 

3) Ai được như Thiên Chúa chúng ta, Người để mắt nhìn coi 

khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và 

rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ. 

Ð. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2). 

Alleluia            Tv 118, 27 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những 

huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 29-32 

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào  

ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu 

phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm 

lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của 

tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế 

nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. 

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên 

án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự 

khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. 

Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, 

vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người 

hơn Giona nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 1, 16-25 

“Dẫu loài người biết Thiên Chúa,  

họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi không hổ thẹn đạo Phúc Âm: vì đó là sức 

mạnh của Thiên Chúa để cứu độ mọi kẻ có lòng tin, trước là người  
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Do-thái, sau là người Hy-lạp. Vì trong đó, đức công chính của 

Thiên Chúa được tỏ ra bởi đức tin, nhằm vào đức tin, như có lời 

chép rằng: “Người công chính sống bởi đức tin”. 

Quả thực, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa từ trời cao hiện ra trừng 

phạt những người vô đạo, bất công, cầm giữ chân lý của Thiên Chúa 

trong đường tà: vì chưng hễ sự gì có thể biết được về Thiên Chúa, 

thì đã được biểu lộ trong họ rồi, bởi Thiên Chúa đã tỏ bày cho họ. 

Từ khi sáng tạo thế gian, qua những loài thụ tạo, họ đã có thể nhìn 

nhận, hiểu biết những sự không trông thấy được của Thiên Chúa, 

nhất là quyền năng đời đời và thiên tính của Người, nên họ không 

thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh, 

không cảm tạ Người cho xứng với Thiên Chúa, song họ đã lầm lạc 

trong những hư tưởng của họ, và tâm trạng ngu muội của họ đã ra 

mù tối. Họ tự khoe là khôn ngoan, nhưng họ đã hoá ra điên dại. Họ 

đã hoán đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hủ ra giống như hình 

ảnh của loài người hay chết và của loài chim, loài thú bốn chân và 

rắn rết. Vì thế, Thiên Chúa để mặc cho họ buông theo lòng dục 

vọng tìm sự dâm ô, thậm chí làm ô nhục đến chính bản thân họ. Họ 

là những người đã hoán đổi sự chân thật của Thiên Chúa ra sự dối 

trá, đã thờ tự và phụng sự loài thọ tạo thay vì Ðấng Tạo Hoá, Người 

đáng chúc tụng muôn đời. Amen! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a).  

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a).  

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 
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Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a).  

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Gl 4, 31b - 5, 6 

“Cắt bì là vô giá trị,  

nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô 

đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới 

ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em 

rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng làm nên công 

trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào 

chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em 

muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Ðức 

Kitô, và đã mất ân sủng rồi. 

Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng 

tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Ðức Giêsu 

Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin 

hoạt động bởi đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

1) Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù 

trợ theo lời Ngài đã hứa. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

2) Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy 

vào sắc dụ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

3) Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn 

ngàn đời và mãi mãi. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 
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4) Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn 

lệnh của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

5) Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con 

vẫn mến yêu. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

6) Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về 

những thánh chỉ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a). 

Alleluia         Ga 6, 64b và 69b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; 

Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 37-41 

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái 

mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. 

Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao 

Người không rửa tay trước khi dùng bữa. 

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những 

người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm 

các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì 

Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên 

trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ 

nên trong sạch cho các ông”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 
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Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Rm 2, 1-11 

“Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm,  

trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa 

mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên 

án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án. Chúng 

ta đều biết Thiên Chúa căn cứ theo chân lý mà xét đoán những kẻ 

hành động như thế. 

Hỡi con người kia, ngươi xét đoán những kẻ hành động thể ấy, 

mà chính mình ngươi cũng làm, ngươi nghĩ rằng: ngươi thoát khỏi 

án phạt của Thiên Chúa được sao? Hay là ngươi khinh thị lòng nhân 

hậu, nhẫn nại và khoan dung của Người? Ngươi chẳng biết rằng 

lòng nhân lành của Thiên Chúa phải thối thúc ngươi hối cải sao? 

Thật bởi lòng ngươi chai đá, không chịu hối cải, ngươi chỉ tích 

trữ cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ, ngày sẽ tỏ ra thẩm 

phán công bình của Thiên Chúa, Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tuỳ theo 

công việc họ đã làm, vì hễ những ai bền đỗ làm lành, tìm kiếm vinh 

quang, danh dự và ơn bất tử, thì sẽ được sống đời đời; còn những ai 

ương ngạnh, không vâng phục chân lý, mà lại tin theo sự gian ác, thì 

sẽ gặp cơn thịnh nộ và giận dữ. 
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Hễ kẻ nào làm sự dữ, thì mắc phải gian nan phiền muộn, trước 

là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp: vì Thiên Chúa 

không thiên tư tây vị ai cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 61, 2-3. 6-7. 9 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm 

(c. 13b). 

1) Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính 

mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn 

cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm 

(c. 13b). 

2) Nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi ơi, hãy an vui, vì do Người, tôi 

được điều tôi trông đợi. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn cứu độ 

của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm 

(c. 13b). 

3) Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc, hãy đổ giốc 

niềm tâm sự trước nhan Người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu. 

Ð.  Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm 

(c. 13b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Gl 5, 18-25 

“Những ai thuộc về Ðức Kitô,  

thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, 

anh em không còn ở dưới chế độ lề luật nữa. Vả chăng người ta 

thừa hiểu sự nghiệp của xác thịt là: tà dâm, ô uế, phóng đãng, buông 

tuồng, thờ lạy thần tượng, phù phép, thù hằn, kình địch, ghen tương, 

giận dữ, cãi lẫy, bất bình, bè phái, giết người, say sưa, mê ăn uống,  
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và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho anh em hay, 

như tôi đã từng nói rằng: hễ những ai phạm các điều lỗi đó, sẽ 

không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. 

Còn hoa quả của Thánh Thần là: yêu thương, vui mừng, bình 

an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, dịu hiền, trung trực, 

đức hạnh, tiết độ, trinh khiết. Lề luật không chống lại các điều ấy. 

Vả chăng, những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đã đóng đinh xác thịt 

cùng với các dục vọng và đam mê vào thập giá. Nếu chúng ta sống 

nhờ Thánh Thần, chúng ta cũng hãy ăn ở theo Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống  

 (c. Jo 8,12). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống  

 (c. Jo 8,12). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.  

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống  

 (c. Jo 8,12). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi; vì Chúa canh giữ đường lối người công chính, và đường kẻ gian 

ác dẫn tới diệt vong. 

Ð.  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống  

 (c. Jo 8,12). 
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Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 42-46 

“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái,  

và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những 

người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân 

hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến 

Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những 

điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các 

ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được 

chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống 

những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay 

biết!” 

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói 

như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi 

những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên 

người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi 

dù một ngón tay cũng không động tới”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Rm 3, 21-30a 

“Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá,  

chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ 

hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm 

chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô 

sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có gì phân biệt: vì mọi 

người đều phạm tội và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ 

được công chính hoá cách nhưng không, do ơn nghĩa của Người và 

nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm 

của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người, để tỏ cho thấy đức công 

chính của Người, bởi Người tha thứ những tội đã phạm khi trước, 

trong thời kỳ nhịn nhục của Thiên Chúa, ngõ hầu tỏ ra đức công 

chính của Người trong lúc này, để tỏ ra chính Người là Ðấng công 

chính và công chính hoá người tin vào Ðức Giêsu Kitô. 

Vậy đâu là việc tự hào của ngươi? Nó đã bị loại đi rồi. Bởi lề 

luật nào? Có phải lề luật chỉ việc làm không? Không phải, song là 

bởi lề luật đức tin. Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng: con người nhờ 

đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo 

lề luật. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi 

sao? Người không phải là Thiên Chúa các dân ngoại nữa sao? Ắt 

hẳn Người là Thiên Chúa các dân ngoại nữa: vì chỉ có một Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-5 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ  

 (c. 7). 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe 

tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van 

nài của con. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ  

 (c. 7). 

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? 

Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ 

kính yêu. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ  

 (c. 7). 

3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời 

Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa, hơn người lính gác mong trời 

rạng đông. Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong 

đợi Chúa. 

Ð.  Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ  

 (c. 7). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Ep 1, 1-10 

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người  

trước khi tạo dựng thế gian”. 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Êphêxô. 

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô bởi ý định của Thiên 

Chúa, kính gửi các thánh ở Êphêxô và (là) các tín hữu trong Ðức 

Giêsu Kitô. (Nguyện chúc) ân sủng và bình an cho anh em do tự 

Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Giêsu Kitô. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng  
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trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người 

trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và 

tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý 

của Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhờ 

Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài 

mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. 

Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, 

được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này 

Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng 

trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý 

Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là 

thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca! 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với đàn cầm, với điệu 

nhạc du dương, cùng với tiếng râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô 

trước thiên nhan Chúa là Vua. 
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Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 11, 47-54 

“Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra,  

kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa phán: “Khốn cho các ngươi! Hỡi những người 

xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, 

các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các 

ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ 

mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ 

sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, 

người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng 

giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo 

thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người 

đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, 

dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những 

tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các 

ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã 

ngăn cản họ lại”. 

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời 

đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn 

Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời 

gì do miệng Người thốt ra chăng. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Rm 4, 1-8 

“Abraham đã tin vào Thiên Chúa  

và điều đó kể cho ông như sự công chính”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta phải nói gì về chuyện Abraham, tổ 

phụ theo huyết nhục của chúng ta đã gặp thấy? Nếu như Abraham 

nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý mà tự hào, 

nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì Thánh Kinh nói 

gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể cho ông 

như sự công chính. 

Ðối với người thợ làm việc, tiền công không kể được là ân huệ, 

nhưng là một món nợ. Còn đối với người không làm việc, nhưng tin 

vào Ðấng làm cho người ác nên công chính, thì đức tin của kẻ ấy 

được kể như là sự công chính, theo ơn Thiên Chúa phân định. 

Cũng như Ðavít tuyên bố là phúc đức con người được Thiên 

Chúa kể là công chính, không cần có việc làm, mà rằng: “Phúc cho 

những ai được tha thứ sự gian ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc 

cho người Chúa không chấp nhất sự tội”. 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp Ca          Tv 31, 1-2. 5. 11 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn 

cứu độ (c. 7). 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người 

được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, 

và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn 

cứu độ (c. 7). 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, 

tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian 

ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”. 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn 

cứu độ (c. 7). 

3) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và 

mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng! 

Ð.  Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn 

cứu độ (c. 7). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 1, 11-14 

“Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô,  

và anh em được ghi dấu Thánh Thần”. 

Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm 

thừa tự, và anh em (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý 

định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng 

tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ 

trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, 

sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, 

anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là 

bảo chứng phần gia nghiệp chúng ta, để chúng ta được ơn cứu 

chuộc, được ca ngợi vinh quang Ngài. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        vTv 32, 1-2. 4-5. 12-13 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! 

(c. 12b). 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với 

đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! 

(c. 12b). 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực; địa cầu đầy ân 

sủng của Chúa. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! 

(c. 12b). 

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa 

chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Từ trời cao Chúa nhìn xuống, 

Người xem thấy hết thảy con cái người ta. 

Ð.  Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! 

(c. 12b). 

Alleluia                Dt 4, 12 

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh 

nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 12, 1-7 

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến 

nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ 

trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, 

nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và 

không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các  
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con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các 

con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. 

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con 

đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm 

gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ 

Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, 

Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy. 

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? 

Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn 

nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các 

con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 

Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 129, 3-4 

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi 

được ư? Vì lạy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Rm 4, 13. 16-18 

“Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban 

cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, 

nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi 

như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền,  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức 

tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép 

rằng: “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. (Ông là cha chúng 

ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống 

lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn 

tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với 

ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

1) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu 

Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên 

Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

2) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài 

đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, 

lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

3) Vì Ngài đã nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đã ban bố 

cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong 

niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân 

hoan. 

Ð. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 1, 15-23 

“Thiên Chúa tôn Ðức Kitô  

làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với 

Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi 

không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong  
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kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, 

để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, 

để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là 

sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là 

quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những 

kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công 

việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ 

cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên 

mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, 

vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. 

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm 

đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của 

Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7 

Ð.  Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác 

thành (c. 7). 

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp 

nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. 

Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa. 

Ð.  Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác 

thành (c. 7). 

2) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng 

và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa 

nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Ð.  Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác 

thành (c. 7). 
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3) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa 

trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho 

quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật 

dưới chân con người. 

Ð.  Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác 

thành (c. 7). 

Alleluia               Gc 1, 18 

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh 

chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo 

vật. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 12, 8-12 

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng 

nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận 

nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy 

trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của 

Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được 

tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không 

được tha. 

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt 

vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, 

hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con 

phải nói thế nào”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng 

thiếu chi thiện hảo. 
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Hoặc đọc             1 Ga 3, 2 

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng tôi sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, tôi sẽ thấy như vậy. 
 

CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1          Is 45, 1. 4-6 

“Ta đã cầm tay hữu của Cyrô  

để bắt các dân suy phục trước mặt nó”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm 

tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay 

lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại: 

Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi 

đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết 

Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có 

Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không 

nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra 

không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c 

Ð. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên 

Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa 

chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. 

Ð. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 
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2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người 

khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, 

nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. 

Ð. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy 

kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng 

Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến 

vào hành lang nhà Chúa. 

Ð. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 

4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run 

sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự 

trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

Ð. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b). 

Bài Ðọc 2                 1 Tx 1, 1-5b 

“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Thêxalônica. 

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành 

Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. 

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi 

cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự 

nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông 

cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt 

Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên 

Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì 

Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói 

mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Alleluia             Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng 

Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 22, 15-21 

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê,  

và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ 

Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với 

những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa 

Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật 

mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì 

Thầy không tây vị người nào.  

Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có 

được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu 

ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm 

gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một 

đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là 

của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: 

“Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên 

Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
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CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1                  Is 53, 10-11 

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,  

người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến 

thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và 

nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của 

người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ 

công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy 

những tội ác của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 
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3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù 

trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên 

chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 

chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 

Bài Ðọc 2           Dt 4, 14-16 

“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng 

 mà tiến đến trước toà ân sủng”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua 

các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ 

vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải 

chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của 

chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như 

chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng 

mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm 

kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm (Bài dài)            Mc 10, 35-45  

“Con Người đến để ban mạng sống Mình  

làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa 

Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban 

cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con 

muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con 

một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh  
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quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin 

gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép 

rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu 

bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp 

chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, 

thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã 

được chỉ định”. 

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và 

Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng 

những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng 

như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. 

Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, 

thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu 

trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con 

Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban 

mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này             Mc 10, 42-45 

“Con Người đến để ban mạng sống Mình 

 làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết 

rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân 

chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị 

dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm 

lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu 

trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con 

Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban 

mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1          Xh 17, 8-13 

“Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel 

tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy 

tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi 

sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi”.  

Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu 

với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. 

Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ 

tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế.  

Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê 

cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. 

Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông 

Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành 

trời đất (c. 2). 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ 

đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo 

thành trời đất. 

Ð.  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành 

trời đất (c. 2). 

2) Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té; Ðấng bảo vệ ngươi, 

Người chẳng có ngủ say. Kìa Ðấng bảo vệ Israel, Người không 

thiếp giấc, không ngủ say. 

Ð.  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành 

trời đất (c. 2). 

3) Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Ðấng che chở ngươi ở 

bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng 

cũng chẳng hại ngươi về ban đêm. 

Ð.  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành 

trời đất (c. 2). 

4) Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến; Người sẽ bảo 

vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay tự 

bây giờ và cho đến muôn đời. 

Ð.  Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành 

trời đất (c. 2). 

Bài Ðọc 2          2 Tm 3, 14 - 4, 2 

“Người của Thiên Chúa được hoàn hảo,  

để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi 

và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết 

Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

được cứu rỗi nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã 

được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy 

và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa 

được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. 

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Ðức Kitô, 

Ðấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện 

của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời 

Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không 

thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất 

cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ 

giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ 

đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 18, 1-8 

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ  

người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy 

các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong 

thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng 

không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa 

ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một 

thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc 

dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 

nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo 

bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'“. 

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương 

nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người  
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tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với 

họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng 

khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa 

chăng?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 4, 20-25 

“Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ  

được kể là tin vào Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, lòng tin của Abraham vào Thiên Chúa 

không nao núng, mặc dầu ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình, -

- vì ông đã gần trăm tuổi, -- và tuổi già tàn tạ của Sara. Ông đã 

không cứng lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa; trái lại, ông vững 

tin mà làm sáng danh Thiên Chúa, ông biết chắc chắn rằng Thiên 

Chúa có quyền năng thi hành điều Người đã hứa. Bởi đấy, “việc đó 

đã được kể cho ông là sự công chính”. 
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Và khi chép rằng “Ðã được kể cho ông”, thì không phải chỉ 

chép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào Ðấng 

đã cho Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại, Người 

đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công 

chính hoá. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người (c. 68). 

1) Chúa đã gầy dựng cho chúng tôi một uy quyền cứu độ, trong 

nhà Ðavít là tôi tớ Chúa. Như Người đã phán qua miệng các thánh 

nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người (c. 68). 

2) Ðể giải phóng chúng tôi khỏi quân thù, và khỏi tay những 

người ghen ghét chúng tôi. Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng tôi, và 

nhớ lại lời thánh ước của Người. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người (c. 68). 

3) Lời minh ước mà Người tuyên thệ với Abraham tổ phụ 

chúng tôi, rằng Người cho chúng tôi được không sợ hãi, sau khi 

thoát khỏi tay quân thù. Phục vụ Người trong thánh thiện và công 

chính, trước tôn nhan Người, trọn đời sống chúng tôi. 

Ð.  Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người (c. 68). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Ep 2, 1-10 

“Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô,  

và đồng ngự trị trên nước trời”. 
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Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội 

lỗi anh em, thì trong những tội lỗi đó, xưa kia anh em đã từng sống 

theo dòng thời gian của thế giới này, theo thủ lãnh chủ quyền của 

không khí này, tức là tà thần hiện giờ còn hoạt động trong những 

con người không vâng phục. Trong những tội lỗi đó, cả chúng tôi 

nữa, xưa kia tất cả chúng tôi cũng sống theo dục vọng xác thịt của 

chúng tôi, làm theo những thèm muốn xác thịt và những tư tưởng 

gian tà, và tự nhiên bấy giờ chúng tôi cũng là những con người đáng 

giận ghét như các người khác. 

Nhưng Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương 

cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến đỗi khi tội lỗi làm 

chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức 

Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cùng chung sống lại và đồng 

ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được 

thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã 

ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô. 

Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều 

đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không 

phải là do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo 

của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các 

việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð.  Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của 

Người (c. 3b). 

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự 

Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân 

hoan phấn khởi. 

Ð.  Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của 

Người (c. 3b). 
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2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð.  Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của 

Người (c. 3b). 

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành 

lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð.  Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của 

Người (c. 3b). 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Ð.  Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của 

Người (c. 3b). 

Alleluia              Tv 129, 5 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn 

con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 13-21 

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ 

ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người 

chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy 

coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc 

mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. 

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có 

ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ 

làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Ðoạn người ấy 

nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những 

cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ  
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bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ 

cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng 

Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi 

linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì 

kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì 

cũng vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 

“Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị,  

thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập 

vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến 

mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một 

người mà nhiều người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa và ơn 

huệ kèm trong ân sủng của một người, là Ðức Giêsu Kitô, càng tràn 

ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. Vì nếu bởi tội của một  
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người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người 

lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được 

thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô. 

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt 

như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi 

người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi 

tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những 

tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người 

trở thành kẻ công chính cũng như thế. 

Nhưng ở đâu càng đầy tràn tội lỗi, thì ở đó càng tràn đầy dư dật 

ân sủng: để như tội lỗi đã thống trị làm cho người ta chết thế nào, 

thì nhờ đức công chính, ân sủng sẽ thống trị làm cho người ta sống 

đời đời do Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai 

con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã 

thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

2) Như trong Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 

4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, 

và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong ơn phù 

trợ của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 2, 12-22 

“Chính Người là sự bình an của chúng ta,  

Người đã làm cho đôi bên nên một”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Ðức Kitô, anh em bị 

đặt ra ngoài cộng đồng Israel, anh em là những người xa lạ đối với 

những giao ước, không được cậy trông lời hứa và cũng không được 

biết Thiên Chúa ở cõi đời này. Xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì 

nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của 

Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho 

đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận 

thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể 

lệ, để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập 

giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi 

Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin 

Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những 

kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần 

Cha trong cùng một Thần Trí. 

Vì vậy, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường 

nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của 

Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và 

các Tiên tri, có chính Ðức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Trong 

Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong 

Chúa; trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với 

nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (c. 9). 
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1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? 

Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa 

gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị 

trong đất nước chúng tôi. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (c. 9). 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh 

và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở 

ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (c. 9). 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước 

chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan 

Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. 

Ð. Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người (c. 9). 

Alleluia           Ga 17, 17b và a 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy 

thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 35-38 

“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.  

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy 

bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại 

hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy 

như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 6, 12-18 

“Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa  

như những người từ cõi chết sống lại”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác 

hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục những dục vọng 

của nó. Anh em cũng đừng dùng các chi thể anh em làm khí giới 

của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa 

như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các 

chi thể anh em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa. 

Vì chưng, tội lỗi không còn bá chủ được anh em: bởi anh em không 

còn ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng. 

Thế nghĩa là gì? Nào chúng ta cứ phạm tội đi, vì chúng ta 

không ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng ư? Không 

phải thế! Chớ thì anh em chẳng biết rằng: hễ anh em hiến thân làm 

nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của kẻ anh em vâng phục 

đó sao? hoặc là nô lệ của tội lỗi để rồi phải chết, hoặc là nộ lệ của  
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đức vâng lời để rồi được nên công chính? Nhưng cảm tạ Thiên 

Chúa, vì xưa kia anh em là nô lệ của tội lỗi, mà nay anh em đã hết 

lòng vâng theo khuôn mẫu đạo lý đã truyền cho anh em noi giữ. 

Một khi anh em đã được giải phóng khỏi ách tội lỗi, anh em đã 

được nhận vào phục vụ đức công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, - Israel hãy xướng 

(lên) - nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng 

chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi 

họ bầng bầng giận dữ chúng tôi. 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con 

người chúng tôi, bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! 

Chúc tụng Chúa vì Ngài đã không để chúng tôi nên mồi trao đưa 

vào răng chúng. 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

3) Hồn chúng tôi như cánh chim non, thoát khỏi lưới dò của 

người gài bẫy bắt chim. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát 

thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời 

đất! 

Ð. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Ep 3, 2-12 

“Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải,  

các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên Chúa ban phát ân 

sủng để cho tôi mưu ích cho anh em: vì nhờ ơn mạc khải mà tôi biết 

được sự mầu nhiệm, như tôi vừa mới viết ra trong ít lời trên kia.  
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Ðọc những lời đó, anh em có thể nhận thức được sự am hiểu của tôi 

trong mầu nhiệm Ðức Kitô. Mầu nhiệm đó chưa hề tỏ ra cho con cái 

loài người ở các thế hệ khác được biết, nhưng hiện nay, đã được 

mạc khải cho các thánh Tông đồ và các tiên tri của Người, trong 

Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các Dân ngoại được nên đồng thừa 

tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần lời hứa của Người trong 

Chúa Giêsu Kitô. 

Tôi đã được nên người phục vụ Tin Mừng đó, do ân huệ Thiên 

Chúa đã ban cho tôi, bằng cách thi thố sức mạnh của Người. Tôi là 

kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho 

Dân ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được của Ðức 

Kitô, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu 

nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo 

thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải 

nhờ Hội Thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng 

của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi 

hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta 

được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến 

cùng Ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Is 12, 2-3. 4bcd-5. 5-6 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ  

 (c. 3). 

1) Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà 

hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi 

ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ  

 (c. 3). 

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho 

các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. 
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Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ  

 (c. 3). 

3) Hãy ca tụng, vì Chúa làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao 

rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy 

mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. 

Ð.  Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ  

 (c. 3). 

Alleluia            Tv 118, 18 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của 

con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 39-48 

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ 

tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy 

sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về 

chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là 

người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân 

mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ 

đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, 

chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ 

ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ 

gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không 

ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số 

phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình 

mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn 

nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự 

đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai  
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nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ 

đòi kẻ ấy nhiều hơn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 6, 19-23 

“Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội,  

được phục vụ Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm, bởi lẽ xác thịt 

anh em yếu đuối: như xưa anh em đã cống hiến chi thể anh em để 

làm nô lệ sự ô uế và sự gian ác, khiến anh em trở nên người gian ác 

thế nào, thì giờ đây anh em hãy cống hiến chi thể anh em để phục 

vụ đức công chính, hầu nên thánh thiện cũng như vậy. Vì xưa kia 

anh em làm nô lệ tội lỗi, thì anh em được tự do đối với đức công 

chính. Vậy thì bấy giờ anh em đã được những lợi ích gì do những 

việc mà giờ đây anh em phải hổ thẹn? Vì chung cục của những điều 

ấy là sự chết. Nhưng giờ đây, anh em được thoát khỏi sự tội, được 

phục vụ Thiên Chúa, thì anh em được những ích lợi đưa đến thánh  
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thiện, mà chung cục là sự sống đời đời. Bởi vì lương bổng của tội 

lỗi là sự chết. Nhưng hồng ân của Thiên Chúa là sự sống đời đời 

trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 3, 14-21 

“Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến,  

để anh em được sung mãn  

trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta. Người là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời 

dưới đất. Xin Người chiếu theo sự giàu có vinh quang của Người và 

nhờ Thánh Thần của Người, thêm sức mạnh cho anh em được nên 

người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Ðức Kitô ngự trong 

lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong 

đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều  
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rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt 

quá trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên 

mãn của Thiên Chúa. 

Nguyện cho Ðấng toàn năng ban cho chúng ta mọi sự, dư đầy 

quá sự chúng ta cầu xin hay hoài bão, theo như quyền lực Người thi 

thố trong chúng ta: nguyện cho Người được vinh quang trong Hội 

Thánh và trong Ðức Giêsu Kitô, qua mọi thế hệ muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa. Ca ngợi là việc 

của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với 

đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng 

cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân 

sủng Chúa. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

3) Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Người còn 

mãi đời nọ sang đời kia. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, 

dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

4) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Ð. Ðịa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b). 

Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 12, 49-53 

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến 

đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy 

lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao 

cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an 

xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy 

đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia 

rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha 

chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, 

và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng 

dâu chống đối mẹ chồng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 
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Bài Ðọc 1 (Năm I)             Rm 7, 18-25a 

“Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa 

là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, 

nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự 

lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi 

lại làm. Thực ra nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì bấy giờ không 

phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành 

ra khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, vì sự 

dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa 

thích lề luật Thiên Chúa: nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề 

luật khác đối địch với lề luật tâm thần tôi, và giam hãm tôi dưới ách 

lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc! Ai sẽ cứu 

tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật 

Thiên Chúa; còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của sự tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy 

vào các chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

2) Chúa là Ðấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những 

thánh chỉ của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 
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3) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa 

cùng tôi tớ Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

4) Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp 

Ngài là sự sung sướng của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

5) Ðời đời con không quên những huấn lệnh của Ngài, bởi lẽ đó 

mà Ngài đã ban cho con được sống. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

6) Con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ con, vì con tìm kiếm 

huấn lệnh của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài  

 (c. 68b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Ep 4, 1-6 

“Chỉ có một thân thể, một Chúa,  

một đức tin và một phép rửa”. 

Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em 

hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em 

hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau 

trong đức ái: hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà 

thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, 

cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ 

có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là 

Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi 

mọi người, và ở trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(x. c. 6). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển 

cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(x. c. 6). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người 

không để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(x. c. 6). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(x. c. 6). 

Alleluia           Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho 

các con biết”. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 12, 54-59 

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất?  

Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi 

xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: 

Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, 

thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi  
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những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, 

còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các 

ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi 

cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi 

dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi 

ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý 

hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không 

thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 29 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ           Tv 16, 6.8 

Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, xin ghé tai 

về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin giữ gìn con như 

con ngươi mắt Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)         Rm 8, 1-11 

“Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô  

từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho 

những ai ở trong Ðức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống 

theo xác thịt. Bởi chưng lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong 

Ðức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật sự tội và sự chết. Ðiều  
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mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra yếu đi, thì 

Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt 

tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối 

sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công 

chính của lề luật thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người 

không còn sống theo xác thịt, nhưng theo tinh thần.  

Vì những ai sống theo xác thịt, thì tưởng ước những sự thuộc về 

xác thịt: còn những ai sống theo tinh thần, thì tưởng ước những sự 

thuộc về tinh thần. Mà tưởng ước của xác thịt là sự chết, còn tưởng 

ước của tâm thần là sự sống và bình an. Vì chưng sự khôn ngoan 

của xác thịt là thù nghịch với Thiên Chúa: bởi nó không tùng phục 

lề luật của Thiên Chúa: vả lại nó cũng không thể tùng phục được. 

Những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa.  

Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo 

tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai 

không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về 

Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã 

chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu 

Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống 

lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết 

sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ 

Thánh Thần Người ngự trong anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(c. 6). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển 

cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(c. 6). 
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2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người 

không để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(c. 6). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð.  Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa 

(c. 6). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Ep 4, 7-16 

“Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, 

Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn 

tuỳ theo lượng Ðức Kitô ban cho. Vì thế có lời rằng: “Người lên nơi 

cao điệu tù nhân về, Người đã ban ân huệ cho mọi người”. Nói rằng 

“Người lên” nghĩa là gì nếu không phải là trước Người đã xuống 

những miền hạ tầng trái đất sao? Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng 

đã vượt lên trên mọi tầng trời, để làm viên mãn vạn vật. 

Và chính Người đã ban cho kẻ làm Tông đồ, người làm Tiên tri, 

còn kẻ khác thì rao giảng Tin Mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và 

thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức 

vụ, xây dựng thân thể Ðức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta 

hợp nhất trong đức tin, và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở 

nên người trưởng thành, đạt đến tầm tuổi người của Ðức Kitô viên 

mãn, để chúng ta không còn là trẻ nhỏ bị lắc lư và lôi cuốn theo mọi 

chiều gió học thuyết, nghiêng theo sự lừa dối của người đời, và mưu 

mô xảo trá làm cho lạc lõng trong sự sai lầm. 

Nhưng chúng ta hãy thực hiện chân lý theo đức ái, hãy tấn tới 

bằng mọi phương tiện trong Ðức Kitô là đầu. Do nơi Người mà toàn  
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thân thể được hoà hợp với nhau, kết cấu với nhau bằng những dây 

liên lạc cung cấp sinh lực tuỳ theo phận sự của mỗi phần, làm cho 

thân thể lớn lên và tự xây dựng lấy mình trong đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng tôi sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

Alleluia            Tv 118, 18 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của 

con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 13, 1-9 

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải,  

thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan 

Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các  
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vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy 

người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn 

tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không 

phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các 

ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị 

tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những 

người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; 

nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng 

sẽ bị huỷ diệt như vậy”. 

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả 

trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, 

ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm 

quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó 

choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho 

nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may 

ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Khi Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, và nhìn xem 

những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần 

chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Hoặc đọc            Mc 10, 45 

Con Người đến, để ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho 

nhiều người. 
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CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1                Xh 22, 21-27 

“Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ,  

Ta sẽ nổi giận các ngươi”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Ðây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách 

ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-

cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp 

những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ 

kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ 

các ngươi sẽ phải goá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. 

“Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư 

với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi 

quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của 

người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt 

trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào 

khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì 

Ta là Ðấng thương xót”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là 

Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 
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2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, 

là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng 

ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân 

thù. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

3) Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên 

Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại 

thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

Bài Ðọc 2                1 Tx 1, 5c-10 

“Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa  

để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em, anh em 

biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương 

chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao 

gian truân, với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã 

nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia. 

Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ 

Macêđônia và Akaia, mà còn trong mọi nơi; lòng tin của anh em 

vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm 

làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em 

thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để 

phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của 

Người từ trời mà đến, “Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống 

lại”, là Ðức Giêsu, Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ 

sắp đến. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia             Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, 

và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở 

trong người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 22, 34-40 

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi,  

và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm 

cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một 

người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, 

trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” 

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến 

Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn 

ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai 

cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính 

mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong 

hai giới răn đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1            Gr 31, 7-9 

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò 

hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy 

Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”. 

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại 

từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang 

thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật 

đông quy tụ về đây. 

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng 

trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối 

nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên 

thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 
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2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở 

miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

Bài Ðọc 2               Dt 5, 1-6 

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt 

lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy 

lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm 

lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như 

người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ 

đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, 

nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron. 

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, 

nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay 

Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến 

muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia              Lc 19, 38 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa 

mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 10, 46-52 

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ 

và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù 

đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu 

Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin 

thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh 

càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. 

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người 

mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta 

liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa 

Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: 

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin 

của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1         Hc 35, 15b-17. 20-22a 

“Lời cầu nguyện của người khiêm nhường  

vọng lên tới các tầng mây”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. 

Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm 

lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn 

nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than 

van. 

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu 

tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các 

tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, 

và nó chẳng rút lui cho đến khi Ðấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ 

không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra 

lời phán quyết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên 

lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn 

nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích 

chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, 

Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. 
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Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa 

những tâm hồn đau thương giập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn 

tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người 

đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. 

Ð. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a). 

Bài Ðọc 2               2 Tm 4, 6-8. 16-18 

“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã 

gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến 

cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính 

đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công 

sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà 

thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. 

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ 

cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng 

Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao 

giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã 

thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và 

cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người 

được vinh quang muôn đời! Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 18, 9-14 

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự 

hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai 

người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu 

thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi 

cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, 

ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần 

và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế 

đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện 

rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: 

người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả 

những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ 

được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 8, 12-17 

“Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử,  

trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác 

thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống 

theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ thần trí mà anh 

em đã giết được các hành động thân xác, thì anh em sẽ được sống. 

Những ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái 

Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ 

hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng 

ta kêu lên rằng: “Abba, lạy Cha”. Vì chính Thánh Thần đã làm 

chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 

Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự 

của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô, vì chúng ta đồng 

chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang 

với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 67, 2 và 4. 6-7ab. 20-21 

Ð. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ (c. 21a). 

1) Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những 

kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Nhưng người hiền đức 

mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng. 

Ð. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ (c. 21a). 
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2) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên 

Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho 

những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. 

Ð. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ (c. 21a). 

3) Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia! Thiên Chúa là Ðấng 

cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. Thiên Chúa chúng tôi là 

Thiên Chúa cứu độ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi tay 

tử thần. 

Ð. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ (c. 21a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Ep 4, 32 - 5, 8 

“Anh em hãy sống trong tình thương như Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy 

thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh 

em trong Ðức Kitô. 

Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu 

của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu 

thương chúng ta và phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt 

ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 

Còn như tội tà dâm và mọi thứ tội ô uế hay là gian tham, thì dù 

nhắc đến tên chúng cũng đừng nói tới nơi anh em, như thế mới xứng 

hợp với các thánh. Cả những chuyện hoa tình, tục tĩu và giễu cợt, tất 

cả những cái đó đều bất xứng. Tốt hơn là hãy nói những lời cảm tạ 

Chúa. 

Bởi chưng anh em hãy biết rõ điều này là: tất cả những kẻ tà 

dâm, ô uế hay tham lam, là một thứ nô lệ thần tượng, đều không 

được hưởng phần gia nghiệp trong nước của Ðức Kitô và Thiên 

Chúa. Ðừng để ai lấy hão huyền mà phỉnh gạt anh em, vì những 

điều ấy mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ xuống trên những con 

cái ngỗ nghịch. Vậy anh em chớ thông đồng với những kẻ ấy. Xưa  
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kia anh em là sự tối tăm, nhưng hiện nay anh em là sự sáng trong 

Chúa. Anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð.  Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu 

của Người (c. Ep 5, 1). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng. Nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð.  Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu 

của Người (c. Ep 5, 1). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa: 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð.  Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu 

của Người (c. Ep 5, 1). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð.  Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu 

của Người (c. Ep 5, 1). 

Alleluia           Tv 94, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa 

và đừng cứng lòng. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 13, 10-17 

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của 

Abraham này trong ngày Sabbat sao?” 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội 

đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu 

đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên 

được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo 

rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên 

bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. 

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa 

bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có 

sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa 

bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”. 

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì 

trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa 

của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi 

người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm 

nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat 

sao?” 

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ 

thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực 

hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 8, 18-25 

“Các tạo vật ngóng trông  

sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này 

không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng 

ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên 

Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì 

chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt chúng phải tùng phục, 

với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư 

nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên 

Chúa. 

Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết 

và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải 

chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta nữa, là những kẻ đã được hưởng 

ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng 

ta khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa và ơn cứu độ 

thân xác chúng ta. 

Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng 

hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai 

đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu chúng ta 

hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông 

đợi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 
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1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của tôi, như những dòng suối 

ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi (c. 3a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 5, 21-33 

“Mầu nhiệm này thật lớn lao;  

trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ 

Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: 

vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính 

Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh 

phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng 

mình trong mọi sự như vậy. 

Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức 

Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh để thánh hoá 

Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội 

Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không 

vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng 

thánh thiện và vẹn tuyền. 
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Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính 

thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì 

không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu 

nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân 

xác Người, do xương thịt Người. “Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ 

mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác”. Mầu 

nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh. Dù 

sao, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như bản thân mình, còn vợ 

thì hãy kính sợ chồng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an 

hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thấy nội 

cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. 

Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy 

cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của 

bạn. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (c. 1a). 

Alleluia            Tv 118, 34 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 13, 18-21 

“Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như 

cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt 

cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành 

một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”. 

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái 

gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba 

đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 8, 26-30 

“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa,  

thì Người giúp họ được sự lành”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của 

chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho xứng 

hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những  
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tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh 

Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý 

Thiên Chúa. 

Nhưng chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì 

Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của 

Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết 

trước, thì Người đã tiền định cho họ nên hình ảnh giống Con Người, 

để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai 

Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu 

gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã 

làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 12, 4-5. 6 

Ð. Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa (c. 6a). 

1) Xin đoái xem, nhậm lời con, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa. Xin 

soi sáng mắt con, kẻo con thiếp ngủ trong tay tử thần, đừng để tên 

thù con nói được: “Ta đã thắng nó”. Xin chớ để kẻ thù con hân hoan 

vì con quỵ ngã. 

Ð. Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa (c. 6a). 

2) Bởi con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng con 

hân hoan vì ơn Ngài cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Ngài ban ân 

huệ cho con. 

Ð. Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa (c. 6a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)            Ep 6, 1-9 

“Không phải phụng sự loài người,  

nhưng là tôi tớ của Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: 

đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới răn thứ nhất  
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kèm theo lời hứa rằng “để ngươi được phần phúc và sống lâu dài 

trên địa cầu”. 

Còn phần anh em là những kẻ làm cha mẹ, anh em chớ làm cho 

con cái anh em tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo lời dạy bảo 

và khuyên răn của Chúa. 

Hỡi những kẻ làm nô lệ, hãy vâng phục các chủ nhân, với lòng 

tôn sợ, kính nể, và chân thành như vâng phục Ðức Kitô: không phải 

vâng phục chiếu lệ trước mắt, như để lấy lòng người ta, nhưng như 

những tôi tớ của Ðức Kitô, tận tâm vâng theo thánh ý Thiên Chúa, 

hãy chí thú phục vụ, như phục vụ Thiên Chúa, chớ không phải loài 

người: vì biết rằng hễ ai làm điều gì lành, sẽ được Chúa ban trả sự 

lành, dầu kẻ ấy là nô lệ hay tự do. Phần anh em là những chủ nhân, 

anh em hãy cư xử như vậy đối với họ, chớ doạ nạt, vì biết rằng 

Chúa của họ cũng là Chúa của anh em ngự trên trời: Người không 

tây vị một ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14 

Ð. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán (c. 13c). 

1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài, Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán (c. 13c). 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ 

quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán (c. 13c). 

3) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện 

trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và 

cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. 

Ð. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán (c. 13c). 
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Alleluia          Tv 118, 135 

Alleluia, alleluia! - Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền 

hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 13, 22-30 

“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng 

dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải 

chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng 

họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các 

ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà 

đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà 

rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các 

ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các 

ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài 

đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả 

lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi 

những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”. 

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên 

tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó 

các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, 

từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những 

người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên 

sau hết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 
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Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Rm 8, 31b-39 

“Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi  

lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có 

thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, 

nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban 

cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo 

những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên 

công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã 

chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng 

đang biện hộ cho chúng ta? 

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô 

được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, 

bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu 

ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi 

giết”). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì 

Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự 

sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự 

hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật 

nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu 

mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca        Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 26b). 

1) Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh 

Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm 

thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quằn quại! 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 26b). 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu 

sống con theo lượng từ bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn 

tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết rằng Chúa đã làm những chuyện 

này. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 26b). 

3) Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa 

chúng nhân. Vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi 

bọn người lên án. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 26b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Ep 6, 10-20 

“Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa  

để có thể đứng vững”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong 

Chúa, và trong quyền năng sức mạnh của Người. Anh em hãy mặc 

lấy mã giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể chống lại được với 

những mưu chước ma quỷ. Bởi vì chúng ta không những chiến đấu 

với huyết nhục, mà còn chiến đấu với kẻ chấp chính và quyền thế, 

với kẻ cai quản thế giới u minh này, và những ác thần trên không 

gian. Bởi đó, anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để có  
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thể kháng cự được trong ngày đen tối, và đứng vững sau khi bình 

định được tất cả. Vậy anh em hãy đứng vững, thắt đai lưng chân lý, 

mặc áo giáp công chính, và chân mang giày để sẵn sàng truyền bá 

Tin Mừng hoà bình. Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức 

tin, nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực ác. Anh em hãy 

nhận lấy mũ chiến cứu độ và cầm gươm của Thánh Thần, (tức là lời 

của Thiên Chúa). 

Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy nguyện cầu 

mọi lúc trong Thánh Thần. Hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó, và cũng 

hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Hãy cầu nguyện cho cả tôi 

nữa, để tôi được lợi khẩu khi mở miệng, và can đảm rao giảng mầu 

nhiệm Tin Mừng mà tôi là sứ giả ngay trong lúc phải mang xiềng 

xích, hầu khi rao giảng, tôi mạnh dạn nói năng như tôi phải nói. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 143, 1. 2. 9-10 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Ðấng rèn luyện cho 

tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

2) Chúa là Tình thương và là chiến luỹ, là Ðấng phù trợ và giải 

phóng con, Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu. Ngài bắt 

chư dân phải khuất phục con. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ ca mừng Ngài bài ca mới, với cây đàn 

mười dây con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua chiến 

thắng, đã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Ngài. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 
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Alleluia              x. Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã 

soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi 

chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 13, 31-35 

“Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa 

Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan 

giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 

“Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi 

ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và 

ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị 

giết chết ngoài thành Giêrusalem”. 

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném 

đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ 

họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi 

đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng 

Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, 

cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh 

Chúa mà đến!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Rm 9, 1-5 

“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô  

vì phần ích anh em của tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói 

dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn 

phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được 

loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân 

của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm 

nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luầt, việc phượng tự và lời 

hứa; các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô 

sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc 

tụng muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20 

Ð. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a). 

1) Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa! Hãy ngợi khen Thiên 

Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi; 

Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. 

Ð. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a). 

2) Người giữ cho mọi bờ cõi ngươi được bình an, Người dưỡng 

nuôi ngươi bằng tinh hoa của lúa mì. Người đã sai lời Người xuống 

cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. 

Ð. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a). 
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3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ 

và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào 

như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. 

Ð. Hỡi Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa! (c. 12a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Pl 1, 1-11 

“Ðấng đã khởi sự trong anh em công việc tốt lành, 

 sẽ làm hoàn tất cho đến ngày của Ðức Kitô”. 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Philípphê. 

Phaolô và Timôthêu, tôi tớ của Ðức Giêsu Kitô, kính gửi tất cả 

các thánh trong Ðức Giêsu Kitô ở thành Philípphê, cùng với các chủ 

tịch giáo đoàn và các phụ tá. Nguyện chúc ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, ở cùng anh 

em! 

Tôi luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi khi nhớ tới anh 

em, trong mọi kinh nguyện mà tôi hân hoan cầu xin cho anh em, vì 

anh em đã góp phần rao giảng Tin Mừng ngay từ ngày đầu tiên cho 

tới bây giờ. 

Tôi tin tưởng điều này là Ðấng đã khởi sự trong anh em công 

việc tốt lành đó, sẽ làm hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô. 

Mà tôi tưởng nghĩ về mọi người anh em như thế thì chính đáng: vì 

tôi tích để anh em trong lòng tôi, dù khi tôi mang xiềng xích, dù lúc 

tôi biện hộ hay củng cố Tin Mừng, mọi người anh em đều thông 

phần vào sự vui mừng của tôi. Thực, có Thiên Chúa làm chứng cho 

tôi rằng: Tôi trìu mến tất cả anh em trong lòng Ðức Giêsu Kitô là 

dường nào. Ðiều tôi khẩn nguyện là lòng yêu mến của anh em mỗi 

ngày một thêm chan chứa hơn, trong sự thông biết và mọi sự suy 

hiểu, để anh em biết xác định những điều tốt lành hơn, hầu giữ mình 

trong sạch và không gì đáng trách trong ngày của Ðức Kitô, dư đầy 

hoa quả công chính, nhờ Ðức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen 

Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong 

Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những 

người mến yêu quan tâm học hỏi! 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công 

minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng 

đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi. 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

3) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Ngài, cho tới 

muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Ngài thấy 

công cuộc quyền năng của Ngài, hầu ban cho họ được phần sản 

nghiệp của chư dân. 

Ð. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a). 

Alleluia: Tv 118, 36a và 29b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời 

Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 14, 1-6 

“Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò  

rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong 

nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét 

Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt 

Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: 

“Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” Các ông ấy 

làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. 

Ðoạn Người bảo các ông rằng: “Trong ngày Sabbat, ai trong các  
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ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó 

lên sao?” Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ        Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy vui mừng. Hãy coi trọng Chúa 

và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 

“Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới,  

thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?” 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chớ thì Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Người rồi 

sao? Hẳn là không. Vì chính tôi cũng là người Israel, miêu duệ của 

Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thiên Chúa không từ bỏ dân 

Người mà Người đã chiếu cố trước. 

Vậy tôi xin hỏi: Chớ thì họ đã vấp chân đến nỗi ngã xuống rồi 

sao? Hẳn là không. Nhưng vì lỗi lầm của họ mà Dân ngoại được ơn 

cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ làm 

cho thế giới nên giàu có, và sự thiếu thốn của họ làm cho Dân ngoại 

được phú túc, thì sự dư đầy của họ còn lợi nhiều hơn biết bao. 

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết 

mầu nhiệm này (để anh em không tự cho mình là những kẻ khôn 

ngoan): là một phần dân Israel cứng lòng mãi cho đến khi toàn thể  
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Dân ngoại nhập giáo, và bấy giờ toàn thể Israel cũng sẽ được cứu 

độ, như có lời chép rằng: “Từ Sion có Ðấng Cứu độ sẽ đến mà cất 

sự vô đạo khỏi Giacóp. Và đó là giao ước Ta ký kết với họ, khi Ta 

xoá bỏ tội lỗi của họ”. 

Xét theo Tin Mừng thì họ thật là kẻ thù nghịch vì anh em, 

nhưng xét theo kén chọn, thì họ là những người rất được yêu thương 

vì các tổ phụ. Bởi vì Thiên Chúa ban ân huệ và kêu gọi ai, Người 

không hề hối tiếc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá 

theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những 

ngày gian khổ. 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia 

nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và 

mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

3) Nếu như Chúa chẳng phù trợ con, trong giây phút hồn con sẽ 

ở nơi yên lặng. Ðang lúc con nghĩ rằng “Chân con xiêu té”, thì, lạy 

Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. 

Ð. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)               Pl 1, 18b-26 

“Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, miễn là Ðức Kitô vẫn được rao giảng, đó là 

điều làm tôi vui mừng, và tôi sẽ còn vui mừng mãi. Vì chưng tôi 

biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ ơn Thánh Thần  
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của Ðức Giêsu Kitô giúp sức, điều đó sẽ đưa tôi đến ơn cứu độ, theo 

sự tôi chờ đợi và hy vọng, tôi sẽ không hổ thẹn chút nào, trái lại tôi 

vẫn hoàn toàn tin tưởng như mọi khi, và giờ đây, dù tôi sống hay tôi 

chết, Ðức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. 

Vì đối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi. 

Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong 

việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng 

trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Ðức Kitô thì tốt 

hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. 

Một khi tin tưởng điều đó, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ lưu 

lại với tất cả anh em, để anh em được tấn tới và được hân hoan 

trong niềm tin, ngõ hầu anh em vì tôi mà được tràn đầy hiên ngang 

trong Ðức Kitô, bởi tôi trở lại với anh em một lần nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 41, 2. 3. 5bcd 

Ð. Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (c. 3a). 

1) Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, ôi 

Chúa trời con! 

Ð. Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (c. 3a). 

2) Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào tôi 

được tìm về ra mắt Chúa Trời? 

Ð. Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (c. 3a). 

3) Tôi nhớ lúc xưa đi giữa muôn người, tôi đứng đầu đưa dân 

tiến vào nhà Ðức Chúa Trời, giữa muôn tiếng reo mừng, ca ngợi.  

Ð. Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống (c. 3a). 

Alleluia              Tv 147, 12a và 15a 

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã 

sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia. 
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Phúc Âm               Lc 14, 1. 7-11 

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống,  

và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để 

dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ 

được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: 

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ 

nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với 

ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi 

rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải 

xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi 

ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi 

rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh 

dự trước mặt những người dự tiệc. 

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, 

sẽ được nhắc lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Xin cho chúng con được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và 

nhân danh Thiên Chúa, chúng con nâng cao ngọn cờ. 

Hoặc đọc                Ep 5, 2 

Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ 

tế thơm tho ngọt ngào, dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 
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CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1        Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10 

“Các ngươi đã đi sai đường lối,  

và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”. 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta 

đáng kính sợ trong các dân tộc. [Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng 

thiếu.] 

{Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu 

các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh 

danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống 

trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.} 

Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm 

lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. 

Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân 

tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong 

khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người 

cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta 

sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà 

phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 130, 1. 2. 3 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn 

cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều 

quá tầm trí mọn. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 
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2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như 

trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong 

con. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn 

đời. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

Bài Ðọc 2           1 Tx 2, 7b-9, 13 

“Chúng tôi muốn trao phó cho anh em,  

không những Tin Mừng của Thiên Chúa,  

mà còn mạng sống chúng tôi nữa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn 

giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì 

chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó 

cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả 

mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng 

tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: 

chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho 

một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên 

Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên 

Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, 

anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà 

như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh 

em là những kẻ đã tin. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia          Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết 

thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 23, 1-12 

“Họ nói mà không làm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: 

“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những 

gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng 

noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó 

nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ 

ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: 

vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất 

trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi 

đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, 

các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ 

có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các 

ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một 

Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là 

người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. 

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. 

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình 

xuống, sẽ được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1             Ðnl 6, 2-6 

“Hỡi Israel, hãy nghe đây:  

Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ 

Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới 

răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu 

chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các 

ngươi được sống lâu dài. 

“Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền 

dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, 

như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi 

phần đất chảy sữa và mật. 

“Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là 

Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, 

hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm 

nay, phải ghi tạc vào lòng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 
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1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá 

tảng, chiến luỹ, cứu tinh. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, 

là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng 

ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân 

thù. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

3) Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Ðá Tảng của con, ngợi khen 

Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được đại 

thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. 

Ð. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2). 

Bài Ðọc 2           Dt 7, 23-28 

“Vì lẽ Người tồn tại đời đời,  

nên Người có một chức tư tế hằng hữu”. 

Trích thư gởi cho tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế (của Giao Ước cũ), 

vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Ðức Kitô, vì lẽ Người 

tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, 

Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với 

Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. 

Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh 

tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng 

trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng lên của lễ 

trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm 

việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì Lề luật thì đặt 

những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật thì đặt 

Người Con hoàn hảo làm Thượng tế đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia               Mt 4, 4b 

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, 

nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm             Mc 12, 28b-34 

“Ðó là giới răn thứ nhất,  

còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi 

Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu 

đáp: 

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên 

Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến 

Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức 

ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân 

như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn 

đó”. 

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi 

nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa 

nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu 

tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật 

hy sinh”. 

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông 

không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi 

Người thêm điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 
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Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1          Kn 11, 23 - 12, 2 

“Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa 

cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng 

Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm 

mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu 

thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác 

thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó. 

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? 

Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? 

Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy 

Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. 

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi 

loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ 

lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội 

ác mà tin theo Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (x. c. 1). 
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1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con 

sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng 

Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (x. c. 1). 

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa 

hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (x. c. 1). 

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (x. c. 1). 

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện 

trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và 

cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. 

Ð.  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới 

muôn đời (x. c. 1). 

Bài Ðọc 2           2 Tx 1, 11 - 2, 2 

“Danh Chúa được vinh hiển trong anh em,  

và anh em được vinh hiển trong Người”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: 

Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng 

ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện 

toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc 

của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được  
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vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do 

ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. 

Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi 

nài xin anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng 

hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ 

nào được coi như do chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày Chúa 

gần đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 19, 1-10 

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, 

có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và 

là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người 

thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại 

thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem 

Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. 

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên 

Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta 

phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón 

tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại 

đến trọ nhà một người tội lỗi”. 

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin 

bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại 

cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: 

“Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái  
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Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì 

đã hư mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Rm 11, 29-36 

“Thiên Chúa đã để mọi người  

phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, 

 để Chúa thương xót hết mọi người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người 

không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng 

nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót, cũng thế, nay 

họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được 

thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự 

cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. 

Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên 

Chúa! Sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối 

của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? 

Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để  
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Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người và trong Người: 

nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 68, 30-31. 33-34. 36-37 

Ð.  Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con 

(c. 14cd). 

1) Phần con, con đau khổ cơ hàn; lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, 

bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và 

con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. 

Ð.  Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con 

(c. 14cd). 

2) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm 

kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người 

cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. 

Ð.  Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con 

(c. 14cd). 

3) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì 

của Giuđa, tại đây người ta cư ngụ và chiếm quyền sở hữu. Con 

cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những 

người yêu danh Chúa sẽ định cư. 

Ð.  Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con 

(c. 14cd). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Pl 2, 1-4 

“Anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan,  

để anh em hưởng cùng một niềm vui”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có 

sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh 

Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được 

trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được  
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cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau; chớ 

làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy 

lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình; mỗi người 

đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến 

những sự thuộc về kẻ khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 130, 1. 2. 3 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn 

cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều 

quá tầm trí mọn. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như 

trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong 

con. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn 

đời. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

Alleluia                 Mt 11, 29ab 

Alleluia, alleluia! - Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta và hãy 

học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 14, 12-14 

“Ông chớ mời các bạn hữu,  

nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời 

Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các  
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bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo 

chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, 

ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, 

thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, 

khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 12, 5-16 

“Kẻ này là chi thể của người kia”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là 

một thân thể trong Ðức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này 

là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác 

nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì 

hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp 

việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; 

nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy 

có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ 

thương giúp, hãy vui vẻ. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và trìu mến 

điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ: Hãy 

nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: hãy 

sốt mến trong tâm thần và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm 

cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy 

giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà. 

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ 

đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ 

khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một 

hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 130, 1. 2. 3 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn 

cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều 

quá tầm trí mọn. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như 

trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong 

con. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn 

đời. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

Hoặc Ðáp Ca            Tv 21, 26b-27. 28-30a. 31-32 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 
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1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại hội. Con sẽ 

làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ 

Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ 

ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi 

địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan 

Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho 

thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh 

Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Pl 2, 5-11 

“Người đã tự hạ mình,  

vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã 

có trong Ðức Giêsu Kitô: Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã 

không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái 

lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở 

nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người 

phàm. 

Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên 

thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người 

một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi 

loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi  
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miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa 

Cha được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 21, 26b-27. 28-30a. 31-32 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại hội. Con sẽ 

làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ 

Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ 

ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi 

địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan 

Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho 

thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh 

Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. 

Ð.  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại 

hội (c. 26a). 

Alleluia              Tv 147, 12a và 15a 

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã 

sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 14, 15-24 

“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ,  

và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc 

cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng 

kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều 

thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ 

được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi 

người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi 

mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi 

kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi 

thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới 

cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”. 

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy 

giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc 

đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây 

những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ 

trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà 

hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra 

ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi 

bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, 

sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 13, 8-10 

“Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu 

mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn Lề luật. Ðó là: Chớ ngoại 

tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê 

tham, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: 

Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương 

không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 111, 1-2. 4-5. 9 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, 

người nhân hậu, từ bi và công chính. Phúc đức cho người biết xót 

thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng 

đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong 

vinh quang. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Pl 2, 12-18 

“Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ;  

Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, như anh em vẫn luôn luôn vâng lời, không 

phải trong lúc tôi có mặt mà thôi, nhưng hơn nữa, cả lúc này là lúc 

tôi vắng mặt, anh em cũng phải kinh hãi run sợ mà lo cho mình 

được ơn cứu độ. Vì chưng, Thiên Chúa là Ðấng tạo nên trong anh 

em cả ý muốn lẫn việc làm theo sở định của Người. 

Anh em hãy thi hành mọi việc, đừng kêu ca và nghi ngại, để 

anh em biến thành những người không có gì đáng chê trách, và trở 

nên những người con vẹn toàn không ai bắt lỗi được của Thiên 

Chúa ở giữa một thế hệ hư hốt và gian tà. Giữa những kẻ ấy, anh em 

hãy chiếu sáng ra như những vì sao trong vũ trụ, hãy tích trữ lời 

hằng sống, để làm sáng danh tôi trong ngày của Ðức Kitô, vì tôi đã 

không bôn tẩu cách hư luống và đã không uổng công lao nhọc. 

Và nếu tôi phải đổ máu làm lễ vật tiến dâng vì đức tin anh em, 

tôi sẽ vui mừng và hân hoan với tất cả anh em. Và cả anh em nữa, 

anh em cũng sẽ được vui mừng và hân hoan với tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 
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2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Alleluia               x. Cv 16, 14b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 14, 25-33 

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có,  

thì không thể làm môn đệ Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người 

ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ 

con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ 

Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm 

môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên 

không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, 

kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ 

chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn 

thành nổi”. 

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước 

tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra 

đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình 

chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một 

phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ 

bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)               Rm 14, 7-12 

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, 

và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống 

hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 

Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống 

và kẻ chết. Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và 

ngươi, tại sao ngươi khinh miệt anh em ngươi? Vì tất cả chúng ta 

đều sẽ phải ra trước toà án của Ðức Kitô, bởi có lời chép: “Chúa 

phán rằng: Ta thề trên sự sống Ta, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, 

và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa”. 

Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 26, 1. 4. 13-14 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! 

Ð.  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh (c. 13). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Pl 3, 3-8 

“Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, 

 thì nay tôi coi là bất lợi vì Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, chính chúng ta là những người chịu cắt bì, 

chúng ta phụng thờ Thiên Chúa theo thần trí, và khoe mình trong 

Ðức Giêsu Kitô, chứ không tin tưởng vào xác thịt, mặc dầu chính 

tôi cũng có thể ỷ lại vào xác thịt. Nếu có ai khác nghĩ mình có lý để 

ỷ lại vào xác thịt, thì tôi còn có lý hơn: tôi đã chịu cắt bì từ ngày thứ 

tám, là người chủng tộc Israel, thuộc chi họ Bengiamin, là người 

Do-thái sinh bởi người Do-thái, là người biệt phái chiếu theo lề luật. 

Bởi lòng đạo đức nhiệt thành, tôi đã bách hại Hội Thánh Thiên  
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Chúa, chiếu theo đức công chính do lề luật công bố, tôi được coi là 

người không có gì đáng trách. 

Nhưng những điều xưa kia được kể là ích lợi cho tôi, thì nay vì 

Ðức Kitô tôi coi là bất lợi. Vả lại tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt 

trước cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì 

Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi được 

Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự 

nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, 

hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð. Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm 

thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã 

làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. 

Ð. Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu 

Giacóp, những kẻ được Người kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa 

chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. 

Ð. Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b). 

Alleluia             2 Cr 5, 19 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà 

thế gian, để chúng ta nghe lời của Con Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 15, 1-10 

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần 

Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái 

và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng 

ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: 

“Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại 

không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con 

chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó 

vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những 

người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã 

tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui 

mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người 

công chính không cần hối cải. 

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một 

đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi 

tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những 

người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi 

đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các 

thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)             Rm 15, 14-21 

“Tôi là người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các người  

Dân ngoại, để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy 

thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên 

bảo lẫn nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá 

bạo dạn, có ý nhắc nhủ anh em nhớ lại: nhờ ân sủng Thiên Chúa đã 

ban cho tôi trở nên người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các Dân 

ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu của lễ Dân 

ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần. 

Bởi vậy trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có thể tự hào trước mặt 

Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài việc Ðức 

Kitô dùng tôi làm cho dân ngoại vâng phục, bằng ngôn ngữ cũng 

như bằng hành động, nhờ những phép lạ, những việc phi thường và 

quyền lực của Thánh Thần. Bởi thế, từ Giêrusalem và miền chung 

quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðức 

Kitô. 

Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mừng này, không phải ở những 

nơi đã kêu cầu danh Ðức Kitô, để tránh khỏi xây dựng trên nền 

móng kẻ khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: “Những 

ai chưa hề nghe loan báo về Người, thì sẽ xem thấy Người; và 

những ai chưa hề nghe nói về Người, thì sẽ hiểu biết Người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân  

 (x. c. 2b). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân  

 (x. c. 2b). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành, để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân  

 (x. c. 2b). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, 

mừng vui và đàn ca. 

Ð.  Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân  

 (x. c. 2b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Pl 3, 17 - 4, 1 

“Chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô,  

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ 

 của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt 

nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi 

chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và bây giờ 

đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch 

với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của 

họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; 

họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê  
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hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu 

Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người sẽ biến đổi thân 

xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của 

Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục 

Người. 

Bởi thế, anh em thân mến và quý yêu, anh em là niềm hoan lạc 

và triều thiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavit. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”(c. 1). 

Alleluia           Pl 2, 15-16 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em 

hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Lc 16, 1-8 

“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại  

thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người 

phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung 

phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe 

nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay 

anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: 

“Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất 

thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi 

mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”. 

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất 

rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm 

thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi 

xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: 

“Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa 

miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám 

mươi”. 

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách 

khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn 

khéo hơn con cái sự sáng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin đừng bỏ rơi con, và xin đừng 

lìa xa con; lạy Chúa là quyền lực phần rỗi con, xin phù giúp con.  

Bài Ðọc 1 (Năm I)       Rm 16, 3-9. 16. 22-27 

“Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi xin gởi lời chào bà Prisca và ông Aquila, 

là những người cộng sự viên của tôi trong Ðức Giêsu Kitô, (họ đã 

liều mất đầu để cứu mạng sống tôi; không chỉ một mình tôi mang ơn 

họ mà thôi, nhưng còn tất cả các Giáo đoàn dân ngoại nữa), xin gởi 

lời chào Giáo đoàn đang hội họp tại nhà họ. Xin gởi lời chào 

Êphênêtô, người tôi yêu quý, ông là hoa quả đầu mùa trong Ðức 

Kitô bên Tiểu Á. Xin gởi lời chào Maria, người đã vất vả nhiều vì 

anh em. Xin gởi lời chào Anđrônicô và Giunia, người bà con và bạn 

tù của tôi; họ là những người danh vọng trong hàng các Tông đồ và 

đã thuộc về Ðức Kitô trước tôi. Xin gởi lời chào Ampliatô, người 

tôi rất yêu quý trong Chúa. Xin gởi lời chào Urbanô, cộng sự viên 

của chúng tôi trong Ðức Giêsu Kitô, và cả Sitakhin, người tôi yêu 

quý. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. Tất cả các 

Giáo đoàn của Ðức Kitô gởi lời chào anh em. 

Tôi là Tertiô, người viết thư này, xin gởi lời chào anh em trong 

Chúa. Caiô, người cho tôi trọ nhà, và toàn thể Giáo đoàn cũng gởi 

lời chào anh em. Êrastô, chủ kho bạc thị trấn, và Quartô, người anh 

em, xin gởi lời chào anh em. Nguyện chúc ân sủng Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, ở cùng tất cả anh em. Amen. 

Kính chúc Ðấng có quyền năng làm cho anh em được vững 

vàng theo Tin Mừng tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa 

Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, 

nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của 

Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các dân ngoại, để dẫn đưa  
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họ về vâng phục đức tin. Kính chúc Thiên Chúa, Ðấng khôn ngoan 

độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn 

đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 144, 2-3. 4-5. 10-11 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời  

 (x. c. 1b). 

1) Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 

Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của 

Chúa không thể đo lường được. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời  

 (x. c. 1b). 

2) Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và 

thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang 

cao cả oai nghiêm, và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời  

 (x. c. 1b). 

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời  

 (x. c. 1b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)         Pl 4, 10-19 

“Tôi có thể làm được mọi sự  

trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, tôi rất vui mừng trong Chúa vì sự săn sóc 

của anh em đối với tôi đã sinh hoa kết quả: anh em đã nghĩ tới vấn 

đề đó từ lâu rồi nhưng anh em không có dịp tỏ bày ra. Tôi nói thế 

không phải vì sự túng thiếu của tôi, vì chưng tôi đã học tập để tự túc  
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trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung 

túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, 

biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong 

Ðấng ban sức mạnh cho tôi. 

Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ mọi quẫn bách 

của tôi. Này anh em, người thành Philipphê, anh em cũng đã thừa 

biết là ngay lúc bắt đầu rao giảng Tin Mừng, khi tôi rời bỏ 

Macêđônia, không một giáo đoàn nào đã đóng góp vào sổ chi tiêu 

của tôi, trừ một mình anh em mà thôi: vì một đôi lần, anh em đã gửi 

đồ về thành Thêxalônica cho tôi dùng. Không phải tôi cầu ơn cầu 

nghĩa gì, nhưng tôi cầu cho vốn liếng anh em được sinh hoa kết quả 

dồi dào. Hiện tôi có đủ mọi sự và có dư thừa: tôi đã được đầy đủ sau 

khi nhận lãnh những tặng vật anh em nhờ Êpaphrôđitô gửi đến, là 

hương thơm ngạt ngào, là lễ vật được Thiên Chúa vui lòng chấp 

nhận. 

Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, 

theo sự phú túc vinh quang của Người, trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh 

danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 111, 1-2. 5-6. 8a và 9 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

2) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý 

tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không 

nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi. Người ban phát 

và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời 

còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Alleluia          Ep 1, 17-18 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết 

thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 16, 9-15 

“Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, 

 thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng 

tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ 

sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc 

nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì 

cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành 

trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các 

con. 

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ 

này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con 

không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những 

người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều 

đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các 

ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, 

nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối 

với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối trường sinh, và xin 

cho con no đầy hoan hỷ trước thiên nhan. 

Hoặc đọc              Ga 6, 58 

Chúa phán: “Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên 

Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ 

Ta”. 

CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1               Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) 

“Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu 

mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được 

nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ 

trước. 

Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì 

sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được 

khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. 

Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ 

mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón 

tiếp họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 
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1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức 

chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 

Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, 

để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa. Vì ân tình của 

Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi 

khen Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay 

kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao 

lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

4) Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa, con ngẫm suy về Chúa 

suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ 

núp trong bóng cánh của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

Bài Ðọc 2         1 Tx 4, 13-14 {hoặc 13-18} 

“Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem 

 những người đã chết đến làm một với Người”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết 

gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền 

như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu 

chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những  
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người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một 

với Người. 

{Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều 

này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa 

đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi 

nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, 

thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức 

Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, 

những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên 

các tầng mây, đi đón Ðức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng 

ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những 

lời đó mà an ủi nhau.} 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Sm 3, 9 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang 

lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 25, 1-13 

“Kia chàng rể đến, hãy ra đón người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước 

trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó 

có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang 

đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang 

đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều 

thiếp đi và ngủ cả. 

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. 

Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những 

cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em 

chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại 

rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng  
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mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những 

trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa 

đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, 

xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các 

ngươi, ta không biết các ngươi”. 

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1               1 V 17, 10-16 

“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ,  

rồi mang đên cho ông Êlia”. 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi 

Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang 

lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít 

nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại 

mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. 

Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi 

không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu  
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trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai 

tôi ăn, rồi chết thôi”. 

Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. 

Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, 

đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là 

Thiên Chúa Israel truyền rằng: 'Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ 

không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất'“. 

Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ 

ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời 

Chúa đã dùng Êlia mà phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1). 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho 

những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1). 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1). 

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, 

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1). 

Bài Ðọc 2           Dt 9, 24-28 

“Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần 

 để huỷ diệt nhiều tội lỗi”. 
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Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm 

ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên 

đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. 

Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế 

vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. 

Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng 

từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình 

để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế 

nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, 

để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, 

không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Mt 24, 42a và 44 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng: vì lúc 

các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia. 

Phúc Âm         Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44} 

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy 

rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ 

áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế 

nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh 

dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt 

hơn”.} 

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ 

tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà 

goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi 

các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người  
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đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả 

những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, 

đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1               2 Mcb 7, 1-2. 9-14 

“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại 

 trong cuộc sống đời đời”. 

Trích sách Macabê quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ 

mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt 

heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: 

“Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi 

sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền 

cho tổ phụ chúng tôi”. 

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi 

vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, 

nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề 

luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”. 
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Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu 

cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc 

giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban 

cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, 

tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi 

các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy 

làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như 

không. 

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư 

chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết 

do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: 

Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến 

lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân 

thành. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã 

không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy 

Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ 

công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn 

chân dung Chúa. 
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Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

Bài Ðọc 2           2 Tx 2, 15 - 3, 5 

“Chúa làm cho lòng anh em bền vững  

trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và 

dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và 

lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh 

em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. 

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho 

chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như 

việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ 

lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. 

Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em 

được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng 

anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện 

đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh 

em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 21, 36 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước 

mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 20, 27-38 

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,  

mà là của kẻ sống”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối 

không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: 

“Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh 

cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người 

vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: 

người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp 

cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới 

người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết 

mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng 

chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các 

người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”. 

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy 

chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được 

sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không 

thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: 

vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê 

đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là 

Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. 

Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của 

kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này         Lc 20, 27. 34-38 

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,  

mà là của kẻ sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối 

không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa 

Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song 

những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi 

chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì  
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họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái 

của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết 

điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa 

Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên 

Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì 

mọi người đều sống cho Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Kn 1, 1-7 

“Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu;  

Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. 

Khởi đầu sách Khôn Ngoan. 

Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy 

tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm 

hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, 

và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người. Vì chưng, những 

tà ý làm xa cách Chúa, và quyền năng bị thử thách sẽ sửa phạt 

những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn 

gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần,  
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Ðấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối, lánh xa những tư 

tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới. 

Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói 

lộng ngôn. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy, Người thực sự 

kiểm soát lòng nó và nghe lời nó nói. Vì thần trí Chúa tràn ngập 

hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc 

con ngồi khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi 

con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường 

lối của con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

2) Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã 

biết cả rồi; sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên 

mình con, Chúa đặt tay. Ðối với con, sự thông minh này quá ư 

huyền diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

3) Con đi đâu xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn đâu 

cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được tới trời, thì cũng có 

Ngài ngự đó, nếu con nằm dưới âm phủ, thì đây cũng có mặt Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

4) Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông, và bay đến cư ngụ 

nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, 

và tay hữu Ngài nắm giữ con. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời  

 (c. 24b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Tt 1, 1-9 

“Thiết lập các Trưởng lão  

trong mỗi thành như cha đã căn dặn con”. 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Phaolô, tôi tớ Thiên Chúa, cùng là Tông đồ của Ðức Giêsu 

Kitô, để rao giảng đức tin cho những kẻ được Thiên Chúa kén chọn 

và làm cho họ nhận biết chân lý; chân lý đó giúp họ ăn ở đức hạnh 

và ban cho họ niềm hy vọng sống đời đời mà Chúa, Ðấng chẳng hề 

nói dối, đã hứa từ thuở đời đời. Khi đã đến thời, Người đã tỏ lời 

Người ra bằng việc rao giảng mà Người đã uỷ thác cho cha theo 

lệnh của Thiên Chúa là Ðấng cứu chuộc chúng ta. Gửi cho Titô, con 

yêu dấu thuộc cùng một đức tin. Nguyện ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu chuộc chúng ta, ở 

cùng con. 

Lý do Cha để con ở lại đảo Crêta là để con chỉnh đốn những gì 

còn thiếu sót, và thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha 

đã căn dặn. Con người được chọn phải là người không có gì đáng 

trách, chỉ kết hôn một lần; có con cái ngoan đạo, không mang tiếng 

buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì chưng, chủ tịch cộng đoàn, theo 

tư cách là người quản lý của Chúa, phải là người không có gì đáng 

trách, không kiêu căng, không nóng nảy, không mê rượu, không gây 

gỗ, không trục lợi đê hèn, nhưng hiếu khách, hiền lành, tiết độ, công 

minh, thánh thiện, tiết hạnh, nắm giữ lời chân thật hợp với đạo lý, 

để có thể dùng đạo lý lành mạnh mà khuyên dụ và phi bác những kẻ 

chống đối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6a 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa (x. c. 6). 
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1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa (x. c. 6). 

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hưởng bả phù hoa. 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa (x. c. 6). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa (x. c. 6). 

Alleluia             Mt 11, 25 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng 

Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ 

bé mọn. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 17, 1-6 

“Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 

 Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể 

nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra 

gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn 

là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. 

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy 

răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một 

ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con 

rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”. 

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin 

cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin  
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bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ 

lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Kn 2, 23 - 3, 9 

“Ðối với con mắt người không hiểu biết,  

thì hình như các ngài đã chết,  

nhưng thật ra các ngài sống trong bình an”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để 

sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập 

vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ 

sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không 

hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt 

chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống 

trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ 

hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. 

Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn 

lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp  
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nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn 

các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh 

lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị 

các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. 

Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung 

thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho 

những người Chúa chọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19 

Ð. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc (c. 2a). 

1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên 

lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn 

nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc (c. 2a). 

2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng 

nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy 

trừ di tích chúng nơi trần gian. 

Ð. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc (c. 2a). 

3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứ họ 

khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và 

cứu chữu những tâm hồn đau thương dập nát. 

Ð. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Tt 2, 1-8. 11-14 

“Chúng ta hãy sống đạo đức,  

khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện  

của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Ðấng cứu độ chúng ta”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Con thân mến, con hãy giảng dạy những gì hợp với đạo lý lành 

mạnh. Những ông cao niên hãy sống tiết độ, đoan trang, khôn  
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ngoan, lành mạnh trong đức tin, đức mến, đức kiên nhẫn. Các bà 

cao niên cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, chớ nói hành nói xấu, chớ 

mê say rượu chè, nhưng biết dạy đường lành, để dạy cho các thiếu 

phụ biết mến chồng thương con, khôn ngoan, thanh khiết, tiết độ, 

chăm lo việc nhà, hiền hậu, tùng phục chồng, để lời Thiên Chúa 

khỏi bị xúc phạm. 

Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên dạy cho chúng biết 

tiết độ. Trong mọi sự, con hãy nên gương mẫu về các việc lành, tinh 

tuyền trong giáo huấn, trang nghiêm, lời lẽ lành mạnh không ai bắt 

bẻ được, để đối phương phải xấu hổ, vì không thể nói xấu chúng ta 

điều gì. 

Vì chưng, ân sủng của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, đã 

xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục 

vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi 

trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang 

của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Ðấng Cứu Ðộ chúng 

ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi 

điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của 

Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 36, 3-4. 18 và 23. 27 và 29 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong 

đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, 

Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia 

nghiệp họ còn mãi muôn đời. Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững 

bước, và Người yểm hộ đường lối người đi. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 
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3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu. 

Những người hiền sẽ được đất nước, và cư ngụ ở đó tới ngàn thu. 

Ð. Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a). 

Alleluia           Cl 3, 16a và 17c 

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào 

trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Chúa Cha. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 17, 7-10 

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: 

 vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ 

cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau 

lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo 

dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống 

đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn 

người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ 

rằng không. 

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã 

truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ 

vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Kn 6, 2-12 

“Hỡi các vua chúa,  

hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần 

gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu 

hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các 

ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối 

Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng 

các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không 

xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh 

ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh 

hoàng mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử 

nghiêm nhặt. Ðối với những kẻ thấp hèn, thì Người sẽ thương xót, 

còn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. 

Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc nào, vì 

kẻ hèn người sang đều do chính Người tác tạo, và Người săn sóc tất 

cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. 

Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi, để các ngươi 

học biết sự khôn ngoan và khỏi sa ngã. Vì chưng, những ai kính cẩn 

nắm giữ những điều công chính, sẽ nên người công chính, và những 

ai học hỏi các điều này, sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say 

mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 81, 3-4. 6-7 

Ð. Ôi Thiên Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử địa cầu (c. 8a). 
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1) Hãy bầu chữa kẻ bị ức và người phận nhỏ; hãy bênh vực 

quyền lợi người khốn khó và kẻ cơ hàn. Hãy cứu chữa người bị áp 

bức và kẻ bần cùng; hãy giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác. 

Ð. Ôi Thiên Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử địa cầu (c. 8a). 

2) Ta đã nói: các ngươi là những bậc chúa tể, và hết thảy các 

ngươi là con Ðấng Tối Cao. Tuy nhiên, cũng như người ta, các 

ngươi sẽ chết, cũng như một quân vương nào đó, các ngươi sẽ té 

nhào. 

Ð. Ôi Thiên Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử địa cầu (c. 8a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             Tt 3, 1-7 

“Xưa chúng ta cũng lầm lạc,  

nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục thủ 

lãnh và những người quyền chức, biết vâng lời, sẵn sàng làm mọi 

việc thiện, đừng thoá mạ ai, và đừng gây gỗ, nhưng ở khoan dung, 

tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. Vì chưng, xưa kia chúng ta 

cũng ngu muội, bất phục, lầm lạc, nô lệ cho tham vọng và nhiều 

khoái lạc khác, sống trong gian ác và ghen tương, khả ố và đố kỵ 

lẫn nhau. Nhưng khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ 

tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính 

chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã 

cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh 

Thần, Ðấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta, qua Ðức 

Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính 

hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự 

sống đời đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 
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1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Người dẫn tôi qua con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh 

Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo 

mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là 

điều an ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Alleluia             1 Tx 2, 13 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải 

như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa và đích thực là 

thế. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 17, 11-19 

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa,  

mà chỉ có người ngoại bang này”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới 

Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người 

phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy 

Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: 

“Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường,  
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họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành 

sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp 

mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là 

người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không 

phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? 

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 

này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì 

lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            Kn 7, 22 - 8, 1 

“Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu,  

là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy 

nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu 

dàng, phục thiện, sâu sắc, bất khuất, hào hiệp, nhân đạo, đại lượng, 

vững tâm, bền chí, vững chắc, bình thản, làm được mọi sự, kiểm 

soát hết thảy, thấu suốt mọi thần trí, những kẻ thông minh, những  
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người thanh sạch và những người tế nhị. Sự khôn ngoan linh hoạt 

hơn mọi chuyển động, và vì trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi. 

Sự khôn ngoan là hơi thở của quyền năng Thiên Chúa, và là sự 

phát xuất tinh tuyền của vinh quang Thiên Chúa toàn năng; bởi thế 

không vật ô uế nào đụng tới được; sự khôn ngoan là phản ảnh của 

ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của Uy quyền Thiên 

Chúa, và là hình ảnh lòng từ nhân của Người. 

Tuy duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có thể làm mọi sự, và dù 

bất biến, nhưng có thể canh tân mọi loài. Qua các thế hệ, sự khôn 

ngoan lan tràn trên các tâm hồn thánh thiện, làm cho các tâm hồn 

trở nên bạn hữu và tiên tri của Thiên Chúa. 

Vì Chúa không yêu mến ai nếu không phải là kẻ ở với sự khôn 

ngoan. Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt trời, trổi vượt mọi tinh tú, và 

so với ánh sáng, nó còn trổi vượt hơn, vì ánh sáng có lúc phải 

nhường chỗ cho bóng tối, nhưng ngay cả gian ác cũng không thắng 

nổi sự khôn ngoan. 

Vậy sự khôn ngoan đã lan tràn mạnh mẽ từ bờ cõi này đến bờ 

cõi kia, và hướng dẫn mọi loài cách khôn khéo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

1) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn 

đó như cõi trời cao. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

2) Ðời nọ sang đời kia, còn mãi lòng trung thành của Chúa, 

Ngài đã kiến tạo địa cầu, nó còn đứng vững trơ trơ. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

3) Theo chỉ dụ Chúa, vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn 

vật đều phải phục vụ Ngài. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 
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4) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa 

kinh nghiệm. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

5) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo 

con những thánh chỉ của Ngài. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin 

các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con. 

Ð. Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó (c. 89a). 

Bài Ðọc 1: (Năm II)            Plm 7-20 

“Xin anh tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ,  

nhưng như một người anh em rất thân mến”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Philêmon. 

Anh thân mến, tôi rất đỗi vui mừng và an ủi, vì lòng bác ái của 

anh, vì hỡi anh, nhờ anh mà tâm hồn các thánh được hài lòng. 

Bởi đó, dầu trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có đủ quyền để truyền 

cho anh điều phải lẽ, nhưng tôi thà nại vào đức bác ái mà nài xin 

anh thì hơn, vì anh cũng như tôi. Phaolô già nua, và hiện đang bị 

cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, tôi nài xin anh cho Ônêsimô, đứa con tôi 

đã sinh ra trong xiềng xích. Xưa kia nó là người vô ích cho anh, 

nhưng hiện nay, nó lại hữu ích cho cả anh và tôi nữa, tôi trao lại cho 

anh. Phần anh, anh hãy đón nhận nó như ruột thịt của tôi. 

Tôi cũng muốn giữ nó lại để thay anh mà giúp đỡ tôi trong lúc 

tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý anh, nên tôi 

không muốn làm gì, để việc nghĩa anh làm là một việc tự ý, chứ 

không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa anh một thời gian để rồi anh sẽ 

tiếp nhận nó muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay 

vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với tôi, 

huống chi là đối với anh, về phần xác cũng như trong Chúa. 
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Vậy nếu anh nhận tôi là bạn hữu, thì xin anh hãy đón nhận nó 

như chính mình tôi vậy. Nếu nó đã làm thiệt hại cho anh điều gì, 

hay mắc nợ anh, xin anh hãy tính vào sổ của tôi. Chính tôi là Phaolô 

đây, tôi tự tay viết là tôi sẽ thanh toán, trừ phi tôi kể ra cho anh hay 

rằng chính anh mắc món nợ với tôi. Hỡi anh, thật thế. Nhờ anh tôi 

sẽ được hân hoan trong Chúa: anh hãy làm cho tôi được thoả lòng 

trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Ð.  Phúc thay con người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ 

(c. 5a). 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho 

những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. 

Ð.  Phúc thay con người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ 

(c. 5a). 

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát 

những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc 

hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

Ð.  Phúc thay con người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ 

(c. 5a). 

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối 

loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. 

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời 

khác. 

Ð.  Phúc thay con người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ 

(c. 5a). 

Alleluia             2 Tx 2, 14 

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi 

chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia. 
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Phúc Âm                 Lc 17, 20-25 

“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước 

Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không 

đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này 

nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. 

Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao 

thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta 

sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ 

đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến 

phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của 

Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và 

bị dòng dõi này xua đuổi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Kn 13, 1-9 

“Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn,  

sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”. 
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Trích sách Khôn Ngoan. 

Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và 

cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm 

hiểu Ðấng Tự Hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là 

Ðấng Hoá công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiêng, bầu trời đầy tinh 

tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng là những thần minh bá chủ hoàn cầu. 

Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó mà kể chúng là chúa tể, thì 

phải biết rằng: Ðấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn bội phần, vì 

chính Ðấng tác sinh thiện mỹ, đã tạo thành mọi vật đó. Hoặc nếu họ 

ngạc nhiên về năng lực và kỳ công của những tạo vật đó, thì do đó 

họ phải hiểu rằng Ðấng đã tạo thành các vật đó, còn có quyền lực 

hơn nhiều, vì do sự cao sang tốt đẹp của tạo vật mà người ta có thể 

nhìn biết Ðấng tạo dựng mọi loài. 

Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chưng, có lẽ họ lầm 

trong khi tìm kiếm Chúa, và muốn gặp Người. Họ tìm kiếm, khi 

sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các 

vật kia tốt đẹp. 

Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có 

khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận 

thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a). 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a). 

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 
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Ð. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             2 Ga 4-9 

“Kẻ nào giữ vững đạo lý này,  

sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ. 

Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong 

hàng con cái Bà có những kẻ sống trong chân lý, theo mệnh lệnh 

chúng ta đã nhận từ nơi Chúa Cha. Và thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà, 

không phải như thể tôi viết cho Bà một mệnh lệnh gì mới, nhưng là 

mệnh lệnh chúng ta có từ ban đầu: là chúng ta phải thương yêu 

nhau. Và lòng mến này là chúng ta hãy sống theo mệnh lệnh của 

Người, vì đây là mệnh lệnh, là anh em hãy sống theo luật yêu mến, 

như anh em đã học biết từ ban đầu. 

[Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những 

kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Ðó là kẻ 

lừa gạt, và là Phản-Kitô. Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi 

làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi, nhưng mà để được 

lĩnh một phần thưởng sung mãn. Phàm ai xông tới trước mà không 

lưu lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ 

nào lưu lại trong giáo huấn, kẻ ấy được có Cha và Con.] 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

1) Phúc đức những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân 

trong luật pháp của Chúa. 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

2) Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người 

đó tận tâm kiếm tìm Ngài. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

3) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ 

thị Ngài. 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

4) Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không 

phạm tội phản nghịch Ngài. 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

5) Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời 

Ngài răn. 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

6) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những 

điều kỳ diệu trong luật Chúa. 

Ð.  Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa  

 (c. 1b). 

Alleluia              1 Ga 2, 5 

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu 

của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 17, 26-37 

“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện 

đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến 

như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày 

Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. 
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“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua 

bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, 

thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy 

như thế trong ngày Con Người xuất hiện. 

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ 

xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ 

trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai 

đành mất sự sống mình thì giữ được nó. 

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một 

giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai 

phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia 

sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và 

người kia được để lại”. 

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu 

vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ              Tv 87, 3 

Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin 

Chúa lắng tai nghe tiếng con kêu cầu. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Kn 18, 14-16; 19, 6-9 

“Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại,  

và họ nhảy mừng như đoàn chiên”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng 

xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như 

một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như 

gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu 

chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài. 

Và muôn loài được tác tạo như thuở ban đầu, phụng lệnh Chúa 

để gìn giữ thần dân Chúa được an toàn, vì Chúa đã khiến mây bao 

phủ trại binh họ, và từ nơi trước kia đầy nước, đã xuất hiện vùng đất 

ráo khô. Và giữa Biển Ðỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng 

ngại, và từ vực sâu xuất hiện một cánh đồng xanh tươi. Toàn dân 

được tay Chúa che chở, đi qua nơi ấy và chiêm ngưỡng những diệu 

kỳ phi thường của Chúa. Lạy Chúa, họ như đàn ngựa giữa bãi cỏ, 

như đoàn chiên nhảy mừng, họ tán dương Chúa, là Ðấng đã giải 

thoát họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 104, 2-3. 36-37. 42-43 

Ð. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người; hãy tường thuật mọi 

điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm 

hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. 

Ð. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a). 
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Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Chúa sát phạt mọi con đầu lòng trong lãnh thổ, của đầu mùa 

do sức lực cường tráng chúng sinh ra. Người dẫn họ ra đi cùng với 

bạc với vàng, và trong các bộ lạc của họ, không một ai đau yếu. 

Ð. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Vì Người đã nhớ lời thánh thiện của Người, lời Người đã ban 

bố cùng Abraham là tôi tớ Người. Người đã đưa dân tộc Người ra đi 

trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng 

hân hoan. 

Ð. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 1 (Năm II)             3 Ga 5-8 

“Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế,  

để chúng ta cũng được cộng tác với những người  

hoạt động cho chân lý”. 

Trích thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ. 

Ông Gai-ô thân mến, xin ông cứ trung tín làm những gì ông đã 

thi hành cho các anh em, mặc dầu họ là ngoại kiều. Họ đã chứng 

minh lòng bác ái của ông trước mặt cộng đoàn; ông nên rộng rãi tiễn 

họ lên đường sao cho xứng đáng với Chúa. Vả chăng, chính vì danh 

Chúa, họ đã lên đường mà không nhận lãnh gì của dân ngoại. Vậy 

chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được 

cộng tác với những người hoạt động cho Chân lý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 
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1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

2) Trong nhà người có tài sản phú quỳ, và lòng quảng đại người 

còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ 

lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công minh. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

3) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý 

tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không 

nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Ð. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a). 

Alleluia                 2 Tm 1, 10b 

Alleluia, alleluia! - Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu 

Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 18, 1-8 

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn  

hằng kêu cứu với Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy 

các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: 

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên 

Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà 

goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ 

thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó 

ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng 

chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên 

ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. 
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Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương 

nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người 

tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với 

họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng 

khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa 

chăng?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh 

rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, 

chỗ nghỉ ngơi. 

Hoặc đọc             Lc 24, 35 

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su khi Người bẻ bánh. 
 

CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM NĂM A 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1         Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 

“Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”. 

Trích sách Châm Ngôn. 

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc 

ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu 

thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ 

không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn 

dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng 

cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ 

tay hướng dẫn kẻ bần cùng. 
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Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ 

nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do 

tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa 

thành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Tv 127, 1-2. 3. 4-5 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở 

theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an 

hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội 

cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở 

chung quanh bàn ăn của bạn. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. 

Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy 

cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống bạn. 

Ð. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a). 

Bài Ðọc 2           1 Tx 5, 1-6 

“Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần 

chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ 

đến như kẻ trộm trong đêm tối. 

Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó tai 

hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho 

người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh  
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em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt 

anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban 

ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta 

đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều 

độ. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 21, 36 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 25, 14-30 

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ,  

ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: 

“Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài 

sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai 

nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, 

đoạn ông ra đi. 

“Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm 

lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai 

nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của 

chủ mình. 

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi 

họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén 

khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi 

làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy 

tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ 

đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng 

của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa 

ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén  
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khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, 

vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc 

lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. 

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết 

ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không 

phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. 

Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: 

“Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không 

gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho 

người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các 

ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người 

có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi 

như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném 

nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài vắn này           Mt 25, 14-15. 19-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: 

“Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài 

sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai 

nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, 

đoạn ông ra đi. 

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi 

họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén 

khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi 

làm lợi được năm nén khác”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 
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Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 

CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM NĂM B 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1            Ðn 12, 1-3 

“Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con 

cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi 

có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã 

có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. 

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được 

hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. 

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, 

và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như 

các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa  

 (c. 1). 

1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người 

nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt 

con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 
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Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa  

 (c. 1). 

2) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả 

đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi 

linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người 

thấy điều hư nát. 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa  

 (c. 1). 

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð.  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa  

 (c. 1). 

Bài Ðọc 2           Dt 10, 11-14. 18 

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá  

nên hoàn hảo đến muôn đời”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức 

vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không 

bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất 

đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, 

Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. 

Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những 

kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi 

được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Kh 2, 10c 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung 

thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm               Mc 13, 24-32 

“Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn  

từ khắp bốn phương trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những 

ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất 

sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ 

bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên 

đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ 

sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn 

từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn 

vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy 

lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn 

thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới 

gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua 

đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy 

nói sẽ chẳng qua đi. 

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các 

thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha 

biết thôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 
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CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM NĂM C 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1            Ml 4, 1-2a 

“Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

“Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ 

kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ 

thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, 

Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính 

sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên 

cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                 Tv 97, 5-6. 7-8. 9 

Ð.  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực  

 (x. c. 9). 

1) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu 

nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy 

hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. 

Ð.  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực  

 (x. c. 9). 

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa 

cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ 

tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. 

Ð.  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực  

 (x. c. 9). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai 

quản chư dân trong đường chính trực. 

Ð.  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực  

 (x. c. 9). 

Bài Ðọc 2                 2 Tx 3, 7-12 

“Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi 

thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, 

cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất 

vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh 

em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương 

cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi 

còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai 

không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một 

số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng 

lại dây mình vào mọi việc. Ðối với những hạng người đó, chúng tôi 

mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn 

làm việc và dùng lương thực mình tìm ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Mt 24, 42a và 44 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc 

các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 21, 5-19 

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng 

bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng:  
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“Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn 

hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các 

ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và 

cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các 

con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo 

danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần 

đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến 

tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, 

nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”. 

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy 

chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những 

cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng 

kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những 

điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các 

hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan 

quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy 

ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại 

thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn 

ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các 

con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ 

trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì 

danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng 

hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67 

“Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp”. 

Trích sách Macabê quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, bởi dòng các vua Hy-lạp sinh ra một 

mầm mống tội lỗi, là Antiôcô Êpiphan, con vua Antiôcô, trước kia 

bị bắt làm con tin tại Rôma; năm vương quốc Hy-lạp một trăm ba 

mươi bảy, ông lên ngôi vua. 

Thời đó từ Israel cũng xuất hiện một số người bất lương mê 

hoặc được nhiều người, chúng nói rằng: “Này, ta hãy giao ước với 

các dân ở chung quanh chúng ta, vì từ ngày chúng ta đoạn giao với 

các dân ấy, chúng ta đã gặp nhiều tai hoạ”. Họ cho lời nói ấy là 

đúng. Một số trong dân chúng hối hả đi yết kiến nhà vua và được 

nhà vua cho phép tuân giữ các luật lệ của dân ngoại. Họ liền xây cất 

một thao trường ở Giêrusalem theo tập quán của dân ngoại; họ tìm 

cách huỷ bỏ vết tích của phép cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để rồi 

giao ước với kẻ ngoại. Họ tự bán mình để làm sự dữ. 

Vua Antiôcô ra chiếu chỉ khắp nước truyền cho mọi dân hợp 

thành một dân và mỗi dân phải bỏ tục lệ riêng mình; tất cả các dân 

ngoại đều tuân lệnh nhà vua. Nhiều người Israel cũng sẵn sàng theo 

việc phượng tự của nhà vua, họ liền hiến tế cho ngẫu tượng và phế 

bỏ ngày sabbat. 

Ngày rằm tháng Kislêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua 

Antiôcô đặt một ngẫu tượng ghê tởm ngay trên bàn thờ dâng của lễ 

toàn thiêu. Người ta cũng lập nhiều bàn thờ khác trong các thành lân 

cận của Giuđa: người ta đốt hương cúng tế trước cửa nhà và ở các  
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công trường. Hễ gặp thấy sách luật nào, họ xé nát và đem đốt đi. 

Nếu người ta bắt gặp sách giao ước trong nhà người nào hoặc bắt 

gặp kẻ nào giữ Luật Chúa, thì kẻ ấy sẽ bị xử tử theo đúng chiếu chỉ 

của nhà vua. Nhưng cũng có nhiều người Israel tỏ ra kiên quyết, và 

nhất định không ăn của gì dơ nhớp; họ thà chết chẳng thà làm cho 

mình ra ô uế bởi của ăn dơ và phạm đến Giao Ước thánh, và quả 

thực họ đã chết. Dân Israel phải chịu một cơn thịnh nộ khủng khiếp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca      Tv 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

1) Con nổi cơn uất hận vì những người tội lỗi, bọn chúng bỏ rơi 

luật pháp của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

2) Thừng chão bọn ác nhân đã trói buộc con, nhưng con chẳng 

lãng quên luật pháp của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

3) Xin Chúa cứu con khỏi người ta áp bức, để con tuân giữ các 

huấn lệnh của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

4) Những kẻ bách hại con cách độc ác đang tiến lại gần, bọn 

chúng sống xa pháp luật của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

5) Ơn cứu độ của Chúa xa bọn ác nhân, vì chúng chẳng lo giữ 

những thánh chỉ của Ngài. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

6) Nhìn thấy những kẻ phản bội mà con chán nản, vì chúng 

không tuân giữ lời sấm của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin bảo toàn cho con sống, và con sẽ tuân giữ lời 

nghiêm huấn của Ngài (x. c. 88). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Kh 1, 1-4; 2, 1-5a 

“Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”. 

Khởi đầu sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Mạc khải của Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho 

Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người các điều sắp xảy ra. Vậy 

Người đã sai thiên thần loan báo cho tôi tớ người là Gioan, và 

Gioan làm chứng rằng tất cả những gì ông đã thấy là lời của Thiên 

Chúa và lời chứng của Ðức Giêsu Kitô. Phúc cho ai đọc và nghe các 

lời tiên tri này, cùng tuân giữ những điều đã chép trong đó, vì thời 

giờ đã gần. 

Gioan kính gởi bảy Giáo đoàn ở Tiểu Á. Nguyện chúc ân sủng 

và bình an cho anh em do từ Ðấng đang có, đã có và sẽ đến và do từ 

bảy thần linh đứng trước ngai của Người. 

Tôi nghe Chúa phán bảo tôi: “Hãy viết cho thiên thần Giáo 

đoàn Êphêxô rằng: 'Ðây là lời của Ðấng cầm bảy ngôi sao trong tay 

hữu và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng. Ta biết việc làm của ngươi 

nổi bật và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta biết ngươi không thể dung 

kẻ bất lương; ngươi đã thử thách những kẻ tự cho mình là tông đồ, 

mà kỳ thực thì không phải, nhưng ngươi đã thấu rõ họ là hạng gian 

dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn, ngươi đã chịu đựng vì danh Ta mà 

không sờn lòng. Nhưng Ta trách ngươi điều này, là ngươi đã bỏ 

lòng yêu mến thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã sa sút từ 

mức nào, hãy ăn năn hối cải và làm lại những việc thuở ban đầu' “. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca              Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 

Ð. Ta sẽ cho kẻ thắng trận ăn trái cây sự sống (Kh 2, 7b). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng 

trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân 

nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật 

Chúa đêm ngày. 

Ð. Ta sẽ cho kẻ thắng trận ăn trái cây sự sống (Kh 2, 7b). 

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa: 

lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 

Ð. Ta sẽ cho kẻ thắng trận ăn trái cây sự sống (Kh 2, 7b). 

3) Kẻ gian ác không được như vậy: họ như vỏ trấu bị gió cuốn 

đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác 

dẫn tới diệt vong. 

Ð. Ta sẽ cho kẻ thắng trận ăn trái cây sự sống (Kh 2, 7b). 

Alleluia              Lc 16, 31 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 18, 35-43 

“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?  

- Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn 

xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có 

chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth 

đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua 

Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín 

đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin 

thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng 

Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn 

Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem  
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thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã 

cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và 

ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          2 Mcb 6, 18-31 

“Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp,  

nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính  

và thánh thiện của chúng tôi”. 

Trích sách Macabê quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Êlêazarô, một người trong hàng Luật sĩ 

vị vọng, ông đã có tuổi và diện mạo oai phong, ông bị người ta cạy 

miệng bắt phải ăn thịt heo. Nhưng ông thà chết vinh còn hơn sống 

nhục, nên ông tự ý ra pháp trường. Hiểu rằng ông phải xử trí như 

thế nào, ông nhẫn nại chịu đựng, khẳng khái không ăn đồ cấm vì 

ham sống. Các bạn cố tri đứng đó cảm thương ông, gọi lén ông ra 

khuyên ông xin người ta đem cho ông các thứ thịt ông có phép 

dùng, rồi ông chỉ giả vờ ăn thịt cúng như nhà vua đã truyền; làm 

như thế ông sẽ thoát chết; và do tình bạn cố tri, họ đã tỏ lòng nhân  
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đạo như vậy đối với ông. Nhưng nghĩ đến địa vị bậc lão thành, mái 

tóc bạc khả kính, cách ăn ở tốt đẹp từ thời niên thiếu, mà nhất là 

sống xứng với lề luật thánh mà chính Thiên Chúa đã lập, ông liền 

trả lời, bảo họ rằng ông sẵn sàng chịu chết. Ông nói: 

“Vì ở tuổi chúng tôi không nên giả vờ, kẻo nhiều thanh niên 

tưởng rằng Êlêazarô đã chín mươi tuổi đầu mà còn theo lối sống của 

dân ngoại. Rồi vì sự giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa, tôi 

sẽ làm cho chính họ cũng lầm lạc, và vì thế, tôi sẽ chuốc lấy nhơ 

nhớp và ố danh cho tuổi già của tôi. Mà dầu tôi có thoát khỏi hình 

phạt của loài người, thì dầu sống dầu chết, tôi sẽ không thoát khỏi 

bàn tay của Thiên Chúa toàn năng. Bởi thế, nếu giờ đây tôi can đảm 

từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già của tôi; tôi sẽ để 

lại cho các thiếu niên một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh 

dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. 

Nói đoạn ông liền bị điệu đến pháp trường. Các người áp giải 

ông đổi lòng thiện cảm họ có đối với ông trước kia thành ác cảm, vì 

các lời ông vừa nói mà họ cho là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn 

vọt, ông thều thào trong hơi thở cuối cùng: “Lạy Chúa là Ðấng 

thông minh chí thánh, Chúa cũng thấu rõ là con có thể thoát chết, 

nhưng con xin chịu đòn vọt đau đớn trong thân xác con, với niềm 

vui trong lòng vì kính sợ Chúa”. Và như thế ông từ giã cuộc đời, để 

lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm 

gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 3, 2-3. 4-5. 6-7 

Ð. Chúa đã nâng đỡ tôi (c. 6b). 

1) Thân lạy Chúa, nhiều thay người bách hại con, nhiều thay 

người nổi dậy chống con! Về con, nhiều kẻ thốt ra lời: “Hết trông 

hắn được Chúa Trời cứu độ”. 

Ð. Chúa đã nâng đỡ tôi (c. 6b). 
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2) Nhưng lạy Chúa, Chúa là thuẫn hộ thân con, là vinh quang 

con, Chúa cho con ngẩng đầu lên. - Tôi lên tiếng kêu cầu Chúa, và 

Chúa đã nghe tôi từ núi thánh của Ngài. 

Ð. Chúa đã nâng đỡ tôi (c. 6b). 

3) Tôi nằm xuống và đã ngủ ngon, rồi thức khoẻ vì Chúa đỡ 

nâng tôi. Tôi không kinh hãi ức triệu người ở chung quanh đồn trú 

hại tôi. 

Ð. Chúa đã nâng đỡ tôi (c. 6b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Kh 3, 1-6. 14-22 

“Ai mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào dùng bữa tối ở nhà người ấy”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: “Hãy viết cho 

thiên thần Giáo đoàn Sarđê rằng: 'Ðây là lời Ðấng có bảy thần linh 

Thiên Chúa và bảy ngôi sao: Ta biết các việc của ngươi làm; ngươi 

có tiếng là đang sống, nhưng ngươi đã chết. Hãy lo tỉnh dậy, hãy bồi 

dưỡng chút sinh khí sắp tàn. Vì Ta không thấy các việc ngươi làm 

trọn hảo trước mặt Thiên Chúa Ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã đón 

nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy giữ lấy lời ấy và hãy ăn năn hối 

cải. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến với ngươi như một kẻ 

trộm, ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ bất chợt đến cùng ngươi. 

Nhưng tại Sarđê ngươi có một số người đã không làm dơ bẩn áo của 

họ; và họ sẽ tháp tùng Ta trong bộ áo trắng của họ vì họ xứng đáng. 

Như vậy kẻ chiến thắng sẽ mặc áo trắng, và Ta sẽ không xoá bỏ tên 

người ấy khỏi Sách hằng sống, và Ta sẽ tuyên danh người ấy trước 

mặt Cha Ta và các thiên thần Người. Ai có tai thì hãy nghe điều 

Thần linh phán với các giáo đoàn. 

“Hãy viết cho giáo đoàn Laođicia rằng: 'Ðây là lời của Amen, 

chứng nhân trung thực, nguyên thuỷ công trình sáng thế của Thiên 

Chúa. Ta biết các việc làm của ngươi: ngươi không lạnh mà cũng 

không nóng; phải chi ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi! Bởi vì 

ngươi hâm hẩm, không lạnh không nóng, nên Ta sẽ mửa ngươi ra  
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khỏi miệng Ta. Bởi vì ngươi nói rằng: Tôi giàu có, tôi sung túc, tôi 

không thiếu thốn gì nữa. Bởi vì ngươi không biết rằng thực ra ngươi 

vô phúc, đáng thương, nghèo khó, đui mù và trần trụi. Vậy ngươi 

hãy nghe lời Ta khuyên bảo: Hãy mua vàng ròng mà làm giàu, mua 

áo trắng tinh mà mặc, hầu che giấu sự trần trụi xấu hổ của ngươi; 

hãy mua thuốc nhỏ vào mắt, cho mắt ngươi được sáng. Ta răn bảo 

và sửa dạy những kẻ Ta yêu thương. Vậy hãy sốt sắng hơn lên và 

hối cải đi. Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà 

mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa tối với nó, và 

nó sẽ dùng bữa với Ta. Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên 

ngai của Ta, cũng như Ta đã chiến thắng và ngự với Cha Ta trên 

ngai của Người. Ai có tai thì hãy nghe điều Thần linh phán với các 

giáo đoàn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Ð.  Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta  

 (Kh 3, 21). 

1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng 

suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. 

Ð.  Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta  

 (Kh 3, 21). 

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục 

cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai 

tôn sợ Chúa. 

Ð.  Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta  

 (Kh 3, 21). 

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ 

hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn 

đời chẳng có lung lay. 

Ð.  Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta  

 (Kh 3, 21). 
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Alleluia              Lc 21, 28 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì 

giờ cứu rỗi các con đã gần đến. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 19, 1-10 

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, 

có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và 

là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người 

thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại 

thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem 

Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu 

nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi 

Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. 

Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy 

vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. 

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố 

thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho 

ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm 

nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái 

Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì 

đã hư mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)              2 Mcb 7, 1. 20-31 

“Ðấng Sáng Tạo vũ trụ  

sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống”. 

Trích sách Macabê quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và 

thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ, bắt 

buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm. 

Ðặc biệt là bà mẹ đáng ca tụng và ghi nhớ: chỉ trong một ngày, 

bà chứng kiến bảy con mình chết, bà vui lòng chịu đựng và trông 

cậy vào Thiên Chúa. Bà đầy khôn ngoan, dùng tiếng của cha ông, 

can đảm khuyên bảo từng đứa con; bà dùng sự hăng say nam nhân 

mà nâng đỡ tâm hồn phụ nữ của bà. Bà nói với các con: “Mẹ không 

biết các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao, vì không phải mẹ 

ban cho các con tinh thần, linh hồn và sự sống, cũng không phải mẹ 

sắp đặt các chi thể của mỗi con, nhưng là Ðấng Sáng Tạo vũ trụ, 

Người đã dựng nên loài người, và sáng tạo mọi sự với lòng nhân 

hậu. Người sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống, vì giờ đây 

các con coi rẻ mạng sống các con để bảo vệ luật pháp của Người”. 

Vua Antiôcô tưởng rằng lời lẽ ấy khinh thị và lăng nhục ông. 

Bởi thế, đối với đứa con út của bà còn sống, không những ông dùng 

lời dụ dỗ cậu, ông còn thề hứa với cậu sẽ làm cho cậu được sung 

sướng giàu có, nếu cậu chối bỏ lề luật của cha ông, sẽ coi cậu như 

bạn hữu của ông và ban cho cậu nhiều tước lộc. Nhưng cậu không 

quan tâm đến những lời dụ dỗ ấy, nhà vua liền cho gọi mẹ cậu đến 

và khuyên bà nhủ bảo con, để cứu lấy mạng sống con mình. Khi nhà 

vua đã dài lời khuyến khích bà, bà nhận lời thuyết phục con. Vậy bà  
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cúi sát vào con bà, đánh lừa nhà vua độc ác ấy; bà còn dùng tiếng 

của cha ông mà nói rằng: “Hỡi con, hãy thương mẹ đã cưu mang 

con chín tháng trong dạ, đã cho con bú sữa trong ba năm, đã nuôi 

dưỡng và dẫn dắt con cho tới tuổi này. Con ơi, mẹ xin con hãy nhìn 

xem trời đất, và tất cả mọi sự trong đó; con biết rằng Thiên Chúa đã 

tác tạo những vật đó và loài người từ hư vô, nên con đừng sợ tên lý 

hình này, một hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con và hãy nhận lãnh 

cái chết, để nhờ lòng lân tuất của Chúa, mẹ sẽ gặp con cùng với các 

anh con”. 

Bà mẹ vừa dứt lời thì cậu con út lên tiếng rằng: “Các ông còn 

chờ gì nữa? Tôi không tuân lệnh nhà vua đâu, nhưng tôi tuân theo lề 

luật mà Môsê đã ban cho cha ông chúng tôi. Còn nhà vua, là kẻ đã 

bày ra đủ thứ để bách hại dân Do-thái, nhà vua sẽ không thoát khỏi 

tay Thiên Chúa đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến 

lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân 

thành! 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã 

không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy 

Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ 

công chính, sẽ được thấy thiên nhan; khi thức giấc, con no thoả nhìn 

chân dung Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa 

(c. 15b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Kh 4, 1-11 

“Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng,  

Ðấng đã có, hiện có và sẽ đến”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi đã thấy: kìa cửa trời mở ra và tiếng tôi đã nghe 

trước kia nói cùng tôi như tiếng loa rằng: “Hãy lên đây, Ta sẽ cho 

ngươi thấy điều phải xảy ra sau này”. Bỗng tôi xuất thần, và kìa, 

một ngai đã đặt trên trời, có Ðấng ngự trên ngai, và Ðấng ngự trên 

ngai rực rỡ như bích ngọc hoặc như hồng thạch; có mống cầu vồng 

màu lục thạch bao bọc ngai. Chung quanh ngai có hai mươi bốn toà, 

và trên đó, có hai mươi bốn trưởng lão, mặc áo trắng tinh, đầu đội 

triều thiên vàng. Từ nơi ngai phát ra những tia chớp, tiếng nói và 

tiếng sấm; lại có bảy cây đèn cháy trước ngai, đó là bảy Thần linh 

của Thiên Chúa. Phía trước ngai coi như có biển trong ngần như pha 

lê. 

Còn chính giữa và chung quanh ngai có bốn con vật, đàng trước 

đàng sau chỗ nào cũng có mắt: Con vật thứ nhất giống như sư tử; 

con vật thứ hai giống như con bò; con thứ ba có dung mạo như mặt 

người; con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. Bốn con vật ấy 

con nào cũng có sáu cánh quanh mình, và trong mình đầy những 

mắt, ngày đêm không ngớt tung hô: 

“Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ðấng 

đã có, hiện có, và sẽ đến”. 

Và mỗi lần bốn con vật tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Ðấng ngự 

trên ngai, là Ðấng hằng sống muôn đời, thì hai mươi bốn trưởng lão 

phủ phục trước Ðấng ngự trên ngai và thờ lạy Ðấng hằng sống  
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muôn đời; họ gỡ triều thiên của họ mà đặt trước ngai và tung hô 

rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đáng được vinh 

quang, danh dự và quyền năng, vì chính Chúa đã tạo thành vạn vật, 

chính do ý Chúa mà muôn vật mới có và được tạo thành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6 

Ð.  Thánh, thánh, thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng  

 (Kh 4, 8b). 

1) Hãy ngợi khen Chúa trong Thánh đài của Chúa, ngợi khen 

Chúa nơi thanh không cao cả của Người. Hãy ngợi khen Người vì 

những kỳ công vĩ đại, ngợi khen Người bởi sự Người tuyệt đối oai 

nghiêm. 

Ð.  Thánh, thánh, thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng  

 (Kh 4, 8b). 

2) Hãy ngợi khen Người với tiếng kèn rầm rộ, ngợi khen Người 

với cây đàn sắt đàn cầm. Hãy ngợi khen Người với trống rung và ca 

vũ, ngợi khen Người với tiếng tơ đàn, với ống tiêu. 

Ð.  Thánh, thánh, thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng  

 (Kh 4, 8b). 

3) Hãy ngợi khen Người với âm vang não bạt, ngợi khen Người 

với tiếng rền rĩ mã la. Phàm vật chi có hơi thở, hãy ngợi khen Thiên 

Chúa. 

Ð.  Thánh, thánh, thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng  

 (Kh 4, 8b). 

Alleluia                 Tv 110, 8ab 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi gới răn Chúa được lập ra 

cho tới muôn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                  Lc 19 11-28 

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã 

đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên 

Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: 

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi 

trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén 

bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các 

người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng 

tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi 

ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để 

biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. 

“Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã 

sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt 

lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền 

cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của 

vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy 

cai quản năm thành”. 

“Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn 

giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài 

không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất 

lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà 

khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không 

gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn 

lời”. 

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của 

nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, 

người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai 

có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người 

ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không 

muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. 

Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          1 Mcb 2, 15-29 

“Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”. 

Trích sách Macabê quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách 

các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề 

luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với 

họ, nhưng ông Mathathia và các con ông cương quyết không chịu 

theo. Các người vua Antiôcô sai đến, lên tiếng nói với Mathathia 

rằng: “Ông là thủ lãnh có tiếng tăm và có uy tín trong thành này và 

có nhiều con cái và anh em. Vậy ông hãy tiến lên trước tiên và thi 

hành lệnh nhà vua, như hết thảy mọi dân tộc, như các người chi tộc 

Giuđa và những người còn ở lại Giêru-salem đã thi hành rồi, ông và 

các con ông sẽ là bạn hữu của nhà vua, sẽ được nhà vua ban cho 

vàng bạc và ân huệ khác”. Matha-thia trả lời và nói lớn tiếng rằng: 

“Cho dầu mọi dân tộc đều tuân lệnh vua Antiôcô, mọi người đều 

chối bỏ lề luật của cha ông mà vâng lệnh nhà vua, phần tôi và con 

cái cùng anh em tôi, chúng tôi vẫn tuân theo lề luật cha ông chúng 

tôi. Xin Thiên Chúa thương đừng để chúng tôi chối bỏ lề luật và  
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giới răn Chúa. Chúng tôi sẽ không nghe theo lệnh vua Antiôcô, 

cũng chẳng cúng tế mà lỗi phạm lệnh truyền của lề luật chúng tôi, 

kẻo chúng tôi đi theo con đường khác”. 

Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái tiến ra cúng thần 

trước mặt mọi người, trên bàn thờ ở thành Môđin, theo chiếu chỉ 

của nhà vua. Thấy vậy, Mathathia đau lòng xót dạ, ông nổi giận vì 

yêu mến lề luật, ông xông tới giết ngay người ấy trên bàn thờ. Ông 

cũng giết luôn người vua Antiôcô sai đến để cưỡng bách người ta 

cúng tế; ông lật đổ cả bàn thờ. Lòng nhiệt thành của ông đối với lề 

luật cũng giống như lòng nhiệt thành của Phinê đã đối xử với Zimri 

con ông Salomi. 

Ðoạn Mathathia kêu lớn tiếng khắp trong thành phố rằng: “Ai 

nhiệt thành với lề luật, tuân giữ lời Giao ước, hãy ra khỏi thành theo 

tôi!” Ông và con cái ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành mọi tài sản 

họ có. Bấy giờ một số người còn nhiệt tâm với sự công chính và lề 

luật, cũng trốn vào hoang địa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

1) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt 

trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thiên Chúa hiển 

linh huy hoàng. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

2) Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta 

cùng hy sinh lễ. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của 

Người, và chính Thiên Chúa Người là thẩm phán. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 
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3) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều 

khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong ngày 

khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng Ta. 

Ð.  Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu 

độ (c. 23b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Kh 5, 1-10 

“Chiên con đã bị sát tế và đã lấy máu mình  

mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi nước”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi đã thấy nơi tay hữu Ðấng ngự trên ngai một 

cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, có ấn niêm phong. Và tôi thấy 

một thiên thần hùng dũng lớn tiếng tuyên bố rằng: “Ai xứng đáng 

mở sách và tháo ấn?” Nhưng cả trên trời, dưới đất và trong lòng đất 

không ai có thể mở và đọc sách ấy. Tôi khóc lớn tiếng vì chẳng có 

ai xứng đáng mở và đọc sách ấy. Rồi một trong các trưởng lão nói 

với tôi rằng: “Thôi đừng khóc nữa, này đây sư tử của chi tộc Giuđa, 

dòng dõi của Ðavít đã toàn thắng, chính Người sẽ mở sách và tháo 

bảy ấn niêm phong”. 

Tôi đây cũng trông thấy khoảng giữa ngai và bốn con vật cùng 

các trưởng lão, có một Chiên Con đang đứng như đã bị sát tế, có 

bảy sừng và bảy mắt: tức là bảy thần linh của Thiên Chúa được sai 

đi khắp địa cầu. Chiên Con tiến đến lấy cuốn sách nơi tay hữu Ðấng 

ngự trên ngai. Khi Chiên Con vừa cầm sách, thì bốn con vật phủ 

phục trước Chiên Con, cả hai mươi bốn trưởng lão cũng làm như 

thế, mỗi người mang đàn huyền cầm và chén vàng đầy hương thơm, 

tức là lời cầu nguyện của các thánh. Họ hát một bài ca mới rằng: 

“Lạy Ngài, Ngài đáng lãnh sách và tháo ấn, vì Ngài đã chịu 

chết và đã lấy máu Ngài mà cứu chuộc chúng con thuộc mọi chi tộc, 

mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi nước, về cho Thiên Chúa. Ngài đã 

làm chúng con trở thành vương quốc và tư tế cho Thiên Chúa; và 

chúng con sẽ được cai trị địa cầu”. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b 

Ð.  Ngài đã làm cho chúng tôi trở thành vương quốc và tư tế 

cho Thiên Chúa (Kh 5, 10). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới; hãy vang lên lời khen 

ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác 

bản thân; con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Ð.  Ngài đã làm cho chúng tôi trở thành vương quốc và tư tế 

cho Thiên Chúa (Kh 5, 10). 

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người; hãy hát mừng Người 

với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, 

và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. 

Ð.  Ngài đã làm cho chúng tôi trở thành vương quốc và tư tế 

cho Thiên Chúa (Kh 5, 10). 

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong 

những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. 

Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. 

Ð.  Ngài đã làm cho chúng tôi trở thành vương quốc và tư tế 

cho Thiên Chúa (Kh 5, 10). 

Alleluia               x. Cv 16, 14b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để 

chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 19, 41-44 

“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì 

Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu 

biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp 

ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ 

bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình 

địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá  
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nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được 

thăm viếng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)       1 Mcb 4, 36-37, 52-59 

“Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”. 

Trích sách Macabê quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân 

thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung 

hiến Ðền thánh lại”. 

Toàn thể quân đội được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion. 

Ngày hai mươi lăm tháng chín (tức là tháng Kislêu) năm một 

trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm, dâng lễ tế như Luật dạy trên bàn 

thờ dùng để dâng lễ toàn thiêu mà họ vừa mới thiết lập. Bàn thờ đã 

được cung hiến lại giữa những tiếng ca, tiếng đàn lục huyền cầm, 

phong cầm cùng tiếng não bạt, đúng mùa, đúng ngày trước kia dân 

ngoại đã xúc phạm đến bàn thờ. Toàn dân sấp mình thờ lạy và ca 

tụng Ðấng ngự trên trời đã ban chiến thắng cho họ. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Họ làm lễ cung hiến bàn thờ suốt tám ngày, hân hoan dâng lễ 

toàn thiêu, lễ đền tội và lễ tạ ơn. Họ trang hoàng mặt tiền Ðền thờ 

với những triều thiên vàng và bảng chương, sửa lại các cửa ra vào 

và các phòng, đặt cánh cửa lại. Dân chúng nô nức vui mừng vì đã 

rửa sạch được nỗi tủi nhục do dân ngoại gây nên. Giuđa cùng với 

anh em ông và cộng đoàn Israel quyết định rằng: Hằng năm, từ ngày 

hai mươi lăm tháng Kislêu, lễ cung hiến bàn thờ sẽ được cử hành 

trong vui mừng hân hoan suốt tám ngày. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           1 Sb 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

1) Ðavít đã chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, 

Người thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, 

Chúa đáng chúc tụng từ đời đời tới muôn muôn thuở”. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, 

lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất 

là của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

3) Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của 

Chúa, và vinh quang là của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

4) Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều 

ở trong tay của Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Kh 10, 8-11 

“Tôi cầm lấy cuốn sách mà nuốt”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi đã nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng: 

“Ngươi hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trên tay thiên thần đứng trên 

biển và trên đất”. Tôi liền đến xin thiên thần trao cho tôi cuốn sách 

ấy và người nói với tôi: “Ngươi hãy cầm lấy sách mà nuốt đi; nó sẽ 

làm cho ruột gan ngươi đầy cay đắng, nhưng miệng ngươi lại cảm 

thấy ngọt ngào như mật”. Tôi cầm lấy cuốn sách từ tay thiên thần 

mà nuốt; miệng tôi cảm thấy ngọt ngào như mật, nhưng khi tôi đã 

nuốt rồi thì nó làm cho ruột gan tôi đầy cay đắng. Bấy giờ tiếng lại 

phán cùng tôi rằng: “Ngươi còn phải nói tiên tri cho nhiều dân, 

nhiều nước, nhiều ngôn ngữ và nhiều vua chúa nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

1) Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường như được 

mọi thứ giàu sang. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

2) Vì lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh 

chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

3) Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn 

vàng bạc châu báu muôn ngàn. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 
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4) Những lời sấm của Ngài ngon ngọt thay cho cổ họng con, 

ngọt hơn cả mật ong đổ miệng con. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

5) Lời Ngài nghiêm huấn là sản nghiệp của con muôn đời, vì 

những điều đó khiến cho lòng con hoan hỉ. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

6) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn 

những chỉ thị của Ngài. 

Ð.  Những lời sấm của Chúa ngon ngọt thay cho cổ họng con  

 (c. 103a). 

Alleluia            Tv 118, 34 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân 

cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 19, 45-48 

“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa  

thành sào huyệt trộm cướp”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người 

buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là 

nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và 

hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và 

kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm 

cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ta nghĩ đến bình an, chớ không nghĩ đến gian 

khổ; các ngươi kêu cầu Ta, và Ta nhậm lời các ngươi, Ta dẫn dắt 

các ngươi từ mọi nơi các ngươi bị nô lệ trở về”. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)            1 Mcb 6, 1-13 

“Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem  

mà trẫm phải buồn bực mà chết”. 

Trích sách Macabê quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. 

Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và lắm 

vàng bạc; trong thành lại có một ngôi đền thờ lắm bảo vật, đầy 

những binh giáp bằng vàng, chiến bào, khiên mộc di sản của 

Alexanđrô, con Philipphê, vua xứ Macêđônia, là vua tiên khởi cai trị 

dân Hy-lạp. Vậy ông đến tìm cách chiếm lấy thành để cướp của. 

Nhưng ông không thành công, vì dân thành đã biết trước ý định của 

ông, nên đã vùng lên chống lại. Ông bỏ chạy và buồn bực lui quân 

trở về Babylon. 

Lúc vua còn ở Ba-tư, có người đến đem tin cho vua hay toán 

quân của ông ở Giuđa đã bị đánh bại chạy tán loạn, và Lysia, vị 

tướng chỉ huy một đoàn quân hùng hậu, cũng đã phải tháo lui chạy 

trốn quân Do-thái; quân Do-thái lại càng mạnh thêm nhờ ở khí giới, 

lương thực và chiến lợi phẩm rất nhiều đã lấy được của các đoàn  
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quân họ đánh bại. Họ đã hạ tượng thần vua đã đặt trên bàn thờ ở 

Giêrusalem; họ cũng đã xây thành đắp luỹ cao như trước chung 

quanh Ðền thờ và chung quanh thành Bethsura. 

Nghe tin ấy, nhà vua khiếp đảm và rất xúc động. Vua vật mình 

xuống giường và buồn đến lâm bệnh, (bởi vì) sự việc đã không xảy 

ra như vua ước muốn. Vua liệt giường nhiều ngày, càng ngày càng 

buồn. Và tưởng mình sắp chết, vua liền triệu tập tất cả bạn hữu lại 

mà nói với họ rằng: “Trẫm không còn chớp mắt được nữa và lòng 

trẫm tan nát vì ưu tư. Trẫm tự nghĩ: trước kia khi trẫm còn quyền 

thế, trẫm vui sướng và được người ta quý mến, mà giờ đây trẫm lâm 

cảnh buồn sầu và đau khổ biết bao! Bây giờ trẫm hồi tưởng lại các 

tai hoạ trẫm đã gây cho Giêru-salem: trẫm đã chiếm đoạt các chén 

bằng vàng bạc tại đó, và đã ra lệnh tiêu diệt dân Giuđêa cách vô cớ. 

Trẫm nhìn nhận là vì các việc ấy mà phải khốn khổ như thế này, mà 

giờ đây trẫm phải buồn bực mà chết nơi đất khách quê người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 9, 2-3. 4 và 6. 16b và 19 

Ð. Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi 

điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ 

đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao. 

Ð. Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a). 

2) Vì quân thù của con đã tháo lui, chúng chạy trốn và vong 

mạng trước thiên nhan Chúa. Chúa trách phạt chư dân, diệt vong 

đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. 

Ð. Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a). 

3) Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ 

mắc vào cạm bẫy mà họ đã che. Vì kẻ cơ bần không bị đời đời quên 

bỏ, hy vọng người đau khổ không mãi mãi tiêu tan. 

Ð. Lạy Chúa, con mừng rỡ vì ơn Ngài cứu độ (x. c. 16a). 
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Bài Ðọc 1 (Năm II)                Kh 11, 4-12 

“Hai vị tiên tri ấy đã làm cho dân  

trên hoàn cầu chịu nhiều khổ cực”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Có lời phán cùng tôi là Gioan rằng: “Hai chứng tá của Ta là hai 

cây ôliu và hai cây đèn đặt trước mặt Chúa Tể địa cầu. Và nếu ai 

toan hãm hại các ngài, thì sẽ có lửa từ miệng các ngài phun ra tiêu 

diệt các địch thù; ai toan làm hại các ngài thì chính kẻ ấy phải bị 

giết như vậy. Các ngài có quyền đóng cửa trời, khiến trời không 

mưa trong những ngày các ngài nói tiên tri. Các ngài lại có quyền 

biến nước thành máu, và gieo tai hoạ cho trần gian bất cứ lúc nào 

tùy ý. Và khi các ngài đã hoàn tất nhiệm vụ chứng tá rồi, thì con 

mãnh thú từ vực thẳm lên sẽ giao chiến với các ngài, nó sẽ thắng và 

giết chết các ngài. Thi thể các ngài sẽ bị bêu nơi công trường của 

Thành lớn, gọi cách bóng bảy là Sôđôma và Ai-cập, là nơi Chúa các 

ngài đã bị đóng đinh. Thiên hạ thuộc mọi chi tộc, mọi dân, mọi 

nước, và mọi ngôn ngữ, đã xem thấy thi thể các ngài trong ba ngày 

rưỡi, và người ta không để cho thi thể các ngài được chôn cất trong 

mộ. Dân chúng trên khắp mặt đất sẽ vui mừng vì cái chết của các 

ngài và hoan hỉ tặng quà cho nhau, vì hai vị tiên tri ấy đã từng làm 

cho họ chịu nhiều khổ cực. Nhưng sau ba ngày rưỡi, (sinh khí từ) 

Thiên Chúa nhập vào các ngài. Và các ngài đứng dậy, khiến cho 

những người trông thấy phải khiếp sợ. Rồi các ngài nghe có tiếng 

vang lớn từ trời phán cùng các ngài rằng: 'Hãy lên đây'. Các ngài 

liền lên trời, trong đám mây trước mắt các địch thù của các ngài. 

Chính lúc đó đất chuyển động dữ dội, và một phần mười của 

thành thị bị sụp đổ, làm bảy ngàn người thiệt mạng trong cơn động 

đất ấy. Còn các người sống sót thì kính sợ và cao rao vinh danh Ðức 

Chúa Trời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca                Tv 143, 1. 2. 9-10 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

1) Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa là Ðấng rèn luyện cho 

tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

2) Chúa là tình thương và là chiến luỹ, là Ðấng phù trợ và giải 

phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu; Ngài bắt 

chư dân phải khuất phục con. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài bài ca mới; với cây 

đàn mười dây, con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua 

chiến thắng, đã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Ngài. 

Ð. Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a). 

Alleluia           Pl 2, 15-16 

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em 

hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 20, 27-40 

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,  

nhưng của kẻ sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối 

không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: 

“Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh 

cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người 

vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ 

nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá 

đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá 

đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để 

lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến  
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ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất 

cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?” 

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 

song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ 

cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, 

vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con 

cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn 

nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên 

Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên 

Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho 

Chúa”. 

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, 

Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 23 

Việc tôi kết hợp với Thiên Chúa, và việc tôi đặt niềm cậy trông 

vào Chúa là Thiên Chúa, thì tốt đẹp biết bao. 

Hoặc đọc              Mc 11, 23-24 

Chúa phán: “Thầy bảo thật các con: Tất cả những gì các con 

cầu xin, hãy tin rằng, các con sẽ được, thì các con sẽ được những 

điều đó”. 
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CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM NĂM A 

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12.1.16 

Con chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, 

khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện 

cho Người được vinh quang, và vương quốc Người tồn tại đến 

muôn đời. 

Bài Ðọc 1             Ed 34, 11-12. 15-17 

“Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta,  

Ta xét xử giữa chiên với chiên”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn 

chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm 

đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm 

đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà 

chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. 

“Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm 

nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, 

sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo 

chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ 

chăn dắt nó trong sự công chính. 

“Còn các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế 

này: Này Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực 

với dê đực”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ 

xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 
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2) Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm 

hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường 

đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan 

chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 15, 20-26. 28 

“Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, 

 để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả 

đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự 

kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải 

chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong 

Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả 

đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những 

kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng khi Người đã trao 

vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, 

quyền năng và thế lực. 

Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân 

thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi 

mọi sự đã suy phục Người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục  

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong 

mọi sự. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mc 11, 10 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: 

chúc tụng nước Ðavít tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 25, 31-46 

“Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người,  

và sẽ phân chia họ ra”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, 

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập 

họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử 

tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở 

bên trái. 

“Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy 

đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp 

là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì 

xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là 

khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho 

mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi 

đã đến với Ta”. 

“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng 

con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng 

con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có 

khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con 

đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: 

những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất 

của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. 
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“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi 

phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt 

sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không 

cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các 

ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; 

Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” 

“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng 

con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở 

tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: 

“Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm 

cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã 

không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực 

hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn 

thu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 28, 10 -11 

Chúa làm Vua ngự trị tới muôn đời; Chúa sẽ chúc phúc cho dân 

Người trong cảnh thái bình. 
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CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM NĂM B 

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12.1.16 

Con chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, 

khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện 

cho Người được vinh quang, và vương quốc Người tồn tại đến 

muôn đời. 

Bài Ðọc 1          Ðn 7, 13-14 

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy 

như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô 

Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho 

Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, 

và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng 

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

nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, 

Ngài đã thắt long đai. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai 

báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh 

thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. 

Ð. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a). 
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Bài Ðọc 2              Kh 1, 5-8 

“Người là thủ lãnh các vua trần thế:  

Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa 

Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh 

các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng 

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

trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. 

Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. 

Amen. 

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

Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các 

chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. 

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng 

Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu 

cánh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mt 11, 10 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: 

chúc tụng nước Ðavít tổ phụ chúng ta đã đến! - Alleluia. 

Phúc Âm              Ga 18, 33b-37 

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân 

Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có 

người khác nói với quan về tôi?” 

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng 

các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu 

đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị 

nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. 

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” 

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và 

đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về 

Chân lý thì nghe tiếng Tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 28, 10 -11 

Chúa làm Vua ngự trị tới muôn đời; Chúa sẽ chúc phúc cho dân 

Người trong cảnh thái bình. 
 

CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM NĂM C 

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12.1.16 

Con chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, 

khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện 

cho Người được vinh quang, và vương quốc Người tồn tại đến 

muôn đời. 

Bài Ðọc 1          2 Sm 5, 1-3 

“Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại 

Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ 

trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã 

dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: 'Chính ngươi sẽ chăn 

dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'“. 

Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, 

và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ 

liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca               Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa 

thành rồi. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên 

cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây 

đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. 

Ð.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào 

nhà Chúa” (c. 1). 

Bài Ðọc 2           Cl 1, 12-20 

“Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm 

cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh 

sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng 

ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn 

cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi. 

Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo 

vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, 

mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là 

Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và 

trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong 

Người. 
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Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là 

trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng 

Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa 

đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra 

trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mc 11, 10 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: 

chúc tụng nước Ðavid tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 23, 35-43 

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu 

mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó 

thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều 

chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là 

vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có 

tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này 

Là Vua Dân Do Thái”. 

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục 

Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu 

chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng 

một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này 

là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn 

ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: 

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu 

đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng 

với Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 28, 10 -11 

Chúa làm Vua ngự trị tới muôn đời; Chúa sẽ chúc phúc cho dân 

Người trong cảnh thái bình. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)           Ðn 1, 1-6. 8-20 

“Không ai bằng Ðaniel, Anania, Misael và Azaria”. 

Khởi đầu sách Tiên tri Ðaniel. 

Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-

đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hãm Giêrusalem. Chúa trao vua 

Gioakim nước Giuđa và một phần đồ vật dùng trong đền thờ Chúa 

vào tay ông: Ông mang các đồ vật ấy về chùa thần minh của ông 

trong đất Sennaar và trong kho báu thần minh của ông. 

Vua truyền cho quan thái giám Asphênez dẫn về hoàng cung 

các con cái Israel, các người thuộc hoàng tộc và gia đình quyền quý, 

các thiếu niên không tàn tật, tuấn tú, đầy khôn ngoan, thông minh, 

sáng trí, xứng đáng sống trong hoàng cung, để dạy văn chương và 

ngôn ngữ người Calđêa cho các cậu. Vua quy định mỗi ngày cho 

các cậu ăn đồ của vua ăn, và uống rượu vua uống, để sau ba năm 

nuôi dưỡng như vậy, các cậu có thể hầu cận trước mặt vua. Trong số 

các cậu thuộc dòng dõi Giuđa, có Ðaniel, Anania, Misael, và 

Azaria. 

Ðaniel dốc lòng không để cho đồ vua ăn và rượu vua uống làm 

cậu ra ô uế, và xin quan thái giám đừng làm cho cậu ra ô uế. Thiên 

Chúa đã ban cho Ðaniel được ân huệ và lòng thương trước mặt vị 

tổng thái giám. Vị này bảo Ðaniel rằng: “Tôi sợ đức vua, Người đã 

quy định thức ăn và của uống cho các cậu rồi. Nếu Người xem thấy 

nét mặt các cậu xanh xao hơn đồng bạn, thế là các cậu nạp đầu tôi  
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cho đức vua rồi”. Ðaniel nói với Malasar, kẻ được vị tổng thái giám 

chỉ định coi sóc Ðaniel, Anania, Misael và Azaria: “Tôi xin ông thử 

cho chúng tôi, là các tôi tớ ông, ăn rau và uống nước lã, rồi ông 

ngắm xem nét mặt chúng tôi và nét mặt những đứa dùng lương thực 

của đức vua; ông thấy sao, thì hãy đối xử với các tôi tớ ông như 

vậy”. Nghe nói thế, ông để thử chúng trong mười ngày. Sau mười 

ngày, nét mặt bốn cậu trở nên xinh tươi béo tốt hơn mọi thiếu niên 

dùng lương thực của nhà vua. Malasar cất đồ ăn và rượu uống của 

các cậu, rồi cho các cậu ăn rau. 

Thiên Chúa ban cho các cậu này được thông minh, hiểu biết 

mọi sách vở và khôn ngoan; phần Ðaniel lại thông hiểu các thị kiến 

và chiêm bao. Ðến hết thời gian vua chỉ định, vị tổng thái giám dẫn 

các cậu đến trước mặt vua Nabukôđônôsor. Khi nói chuyện với các 

cậu, vua thấy mọi người không ai bằng Ðaniel, Anania, Misael và 

Azaria. Các cậu đứng trước mặt vua. Vua hỏi các cậu về sự khôn 

ngoan và thông minh, thì thấy các cậu giỏi hơn gấp mười lần các 

thuật sĩ, đồng bóng trong cả nước của vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc 

tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh 

danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn 

đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng 

ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca 

ngợi và tôn vinh muôn đời. 
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Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các 

Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh 

muôn đời. 

Ð. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Kh 14, 1-3, 4b-5 

“Tên của Ðức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi ngắm nhìn: thì đây Con Chiên đứng trên núi 

Sion; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi tư ngàn người 

mang tên của Con Chiên và tên Cha Con Chiên viết trên trán họ. 

Tôi nghe có tiếng từ trời, như tiếng sóng gầm nước đổ, như tiếng 

sấm vang rền, và tiếng tôi nghe tựa hồ như tiếng đàn cầm do những 

người chơi đàn cầm gảy. Họ hát bài ca vãn mới trước toà và trước 

mặt bốn sinh vật và các vị bô lão: ngoài một trăm bốn mươi tư ngàn 

người đã được mua chuộc từ cõi đất, không một ai có thể hát bài ca 

vãn đó. Hễ Con Chiên đi đâu, thì họ theo đó. Họ là những người 

được mua chuộc giữa nhân loại, làm của đầu mùa dâng lên Thiên 

Chúa và cho Con Chiên. Miệng họ không nói lời gian dối; họ cũng 

chẳng tì ố trước toà Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa (c. 6). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu 

và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển 

cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Ð. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa (c. 6). 
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2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi 

thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không 

để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Ð. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa (c. 6). 

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa 

là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm 

Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Ð. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa (c. 6). 

Alleluia              Lc 21, 36 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 21, 1-4 

“Người thấy một bà goá nghèo khó  

bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền 

dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ 

vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà 

goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi 

người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng 

thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Ðn 2, 31-45 

“Thiên Chúa khiến một vương quốc  

dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, Ðaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: 

“Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy 

rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. 

Ðầu tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và 

đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành. Ðang 

lúc vua trông thấy thế, thì có tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải 

do tay người ta làm, tảng đá ấy rớt trúng chân tượng nửa sắt nửa 

sành, làm nó đổ nát tan tành: Bấy giờ sắt, sành, đồng, bạc, vàng, đều 

tan nát một trật, bị gió cuốn đi mất, không còn tìm thấy đâu nữa: 

như bụi mùa hè trên sân lúa; còn tảng đá làm vỡ bức tượng, đã trở 

thành núi lớn choán khắp địa cầu. 

Chiêm bao là như thế: tâu đức vua, thần xin giải thích chiêm 

bao trước mặt đức vua. Hoàng thượng là vua các vua. Thiên Chúa 

trên trời đã ban cho hoàng thượng vương quốc, sức mạnh, quyền 

thế, và vinh quang. Người còn trao vào tay hoàng thượng nhân dân 

các nước, thú đồng và chim trời, để hoàng thượng cai quản mọi sự. 

Vậy chính đức vua là đầu bằng vàng. Sau đức vua, thì có một vương 

quốc khác bằng bạc, kém hơn đức vua, sẽ dấy lên. Sau đó, có một 

vương quốc thứ ba bằng đồng, sẽ cai trị khắp địa cầu. Kế đó là 

vương quốc thứ tư bằng sắt. Sắt tàn phá và chế ngự mọi vật thế nào, 

thì nước này cũng tàn phá và chế ngự mọi sự như vậy. Ðức vua 

trông thấy chân và ngón chân nửa sành nửa sắt, đó là nước sẽ phân 

rẽ; đức vua trông thấy sắt sành lẫn lộn với nhau, đó là nền tảng nước  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

kiên cố như sắt. Ngón chân nửa sắt nửa sành, là vương quốc sẽ nửa 

mạnh nửa yếu. Ðức vua trông thấy sắt lộn với sành: (chúng sẽ pha 

loại lai giống người với nhau), nhưng không thể hoà hợp với nhau, 

như sắt chẳng hoà hợp với sành vậy. 

Trong thời đại có những vương quốc ấy, Thiên Chúa trên trời sẽ 

khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá và không bị 

trao cho dân tộc khác, sẽ tàn phá và huỷ hoại các nước này; nó sẽ 

đứng vững muôn đời. (Cũng như) Ðức vua trông thấy tảng đá từ 

ngọn núi tách ra, không phải (do) người ta làm, nó đã tàn phá sành, 

sắt, đồng, bạc và vàng. Ấy Thiên Chúa cao cả đã tỏ ra cho vua 

những sự sẽ xảy đến sau này: Ðây mới thật là chiêm bao, là lời giải 

thích rất chân thành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca               Ðn 3, 57. 58. 59. 60. 61 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

1) Hãy chúc tụng Chúa đi, mọi công cuộc của Chúa, hãy ngợi 

khen và tán tạ Chúa tới muôn đời. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

2) Chúc tụng Chúa đi, các thiên thần của Chúa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

3) Chúc tụng Chúa đi, muôn cõi trời cao. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

4) Chúc tụng Chúa đi, ngàn nước trên cõi cao xanh. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

5) Chúc tụng Chúa đi, muôn đạo thiên binh của Chúa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)              Kh 14, 14-19 

“Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”. 
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Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây 

có ai ngồi giống như Con Người, đầu đội triều thiên bằng vàng và 

tay cầm liềm sắc bén. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ đi ra 

kêu lớn tiếng cùng Ðấng ngồi trên đám mây mà rằng: “Hãy hạ liềm 

xuống mà gặt đi, vì đã đến mùa màng trên đất đã chín rồi”. Ðấng 

ngự trên đám mây liền quăng liềm xuống đất và lúa trên đất được 

gặt hết. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ trên trời đi ra, 

người cũng cầm một cái liềm sắc bén. Và một thiên thần khác nữa 

từ trong bàn thờ đi ra, vị này có quyền cai trị lửa, người kêu lớn 

tiếng cùng thiên thần cầm liềm sắc bén mà rằng: “Hãy hạ liềm sắc 

bén xuống mà cắt những chùm nho nơi vườn nho dưới đất, vì nho 

trong vườn đã chín rồi”. Thiên thần kia hạ liềm sắc bén xuống đất, 

cắt nho nơi vườn nho dưới đất và bỏ vào thùng lớn cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 95, 10. 11-12. 13 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13b). 

1) Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người 

giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo 

đường đoan chính. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13b). 

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! Biển khơi 

và muôn vật trong đó hãy reo lên! Ðồng nội và muôn loài trong đó 

hãy mừng vui! Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở! 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13b). 

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới 

cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư 

dân cách chân thành. 

Ð. Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13b). 
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Alleluia              Lc 21, 36 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 21, 5-11 

“Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng 

bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: 

“Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn 

hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các 

ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và 

cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các 

con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo 

danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần 

đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến 

tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, 

nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”. 

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy 

chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những 

cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng 

kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28 

“Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một 

ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã 

say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà 

Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem 

đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng 

uống rượu. Bấy giờ, người ta mang ra các bình, chén, bát bằng vàng 

bạc đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về. Vua, các triều thần, 

hoàng hậu và cung phi dùng đồ đó mà uống rượu. Họ vừa uống 

rượu vừa ca tụng các thần minh bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá 

của họ. 

Chính lúc ấy, có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người 

viết chữ trên vách tường cung điện, đối diện ánh bạch lạp; vua nhìn 

thấy ngón tay viết chữ. Bấy giờ mặt vua đổi sắc, tư tưởng rối loạn, 

xương sống yếu sức, đầu gối va chạm lẫn nhau. 

Lúc đó người ta dẫn Ðaniel đến trước mặt vua. Vua hỏi người 

rằng: “Nhà ngươi có phải là Ðaniel, con cái Giuđa, phải lưu đày mà 

phụ vương trẫm đã điệu từ Giuđa về đây chăng? Trẫm đã nghe rằng 

nhà ngươi được thần linh các vị thần phù giúp: ngươi được thông 

minh, trí tuệ và khôn ngoan phi thường. Trẫm đã nghe rằng nhà 

ngươi có thể cắt nghĩa những huyền bí và giải thích được những 

chuyện khúc mắc. Vậy nếu nhà ngươi đọc được hàng chữ này và cắt 

nghĩa cho trẫm, thì nhà ngươi sẽ được mặc áo đỏ, cổ đeo vòng vàng 

và trở nên vị tướng thứ ba trong vương quốc trẫm”. 
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Ðaniel tâu lại trước mặt vua rằng: “Lễ vật của vua xin để lại 

cho vua, và ân huệ nhà vua, xin vua ban cho kẻ khác. Thần xin đọc 

hàng chữ này và cắt nghĩa cho đức vua. Ðức vua đã tự phụ chống 

đối Ðấng cai trị trên trời: đã đem bày trước mặt vua các bình, chén, 

bát lấy trong đền Chúa, rồi vua, triều thần, hoàng hậu và cung phi 

dùng những đồ ấy mà uống rượu; vua còn ca tụng các thần vàng 

bạc, đồng, sắt, gỗ, đá, toàn là những thứ không thấy, không nghe và 

không cảm giác: vua không tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng cầm trong 

tay vận mệnh và đường lối của đức vua. Bởi đó, Chúa khiến ngón 

tay hiện ra viết hàng chữ đó. 

“Ðây những chữ đã viết như sau: Manê, Thêqel, Phares. Xin 

giải nghĩa những chữ đó như sau: Manê: là Thiên Chúa đã đếm đủ 

số triều đại nhà vua rồi. Thêqel: là đã cân vua trên cán cân, và thấy 

vua hụt cân. Phares: là vương quốc của vua đã bị phân chia và trao 

cho dân Mêđia và Batư”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Ðn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

1) Chúc tụng Chúa đi, mặt trời cùng với mặt trăng. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

2) Chúc tụng Chúa đi, trên trời cao, muôn tinh tú. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

3) Chúc tụng Chúa đi, mưa móc với sương sa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

4) Chúc tụng Chúa đi, muôn ngàn ngọn gió. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

5) Chúc tụng Chúa đi, lửa đỏ với than hồng. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

6) Chúc tụng Chúa đi, rét mướt và lạnh lẽo. 
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Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Kh 15, 1-4 

“Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác 

trên trời, là bảy thiên thần cai bảy tai ương sau hết, những tai ương 

này làm cho Thiên Chúa hết cơn thịnh nộ. 

Và tôi đã thấy như biển thuỷ tinh chan hoà ánh lửa và những kẻ 

đã thắng được mãnh thú và hình tượng cùng số tên của nó, đều đứng 

trên biển thuỷ tinh gảy đàn cầm ngợi khen Thiên Chúa, và xướng 

bài ca vãn Môsê tôi tớ Chúa, cùng bài ca vãn Con Chiên rằng: 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật vĩ đại và lạ lùng. Lạy Chúa là vua hằng có đời đời, đường lối 

của Chúa thật công minh, chính trực. Lạy Chúa, ai lại không kính sợ 

Chúa và không ngợi khen danh Chúa? Vì chỉ có mình Chúa là Ðấng 

nhân lành: mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, bởi vì sự xét 

xử của Chúa đã tỏ bày minh bạch”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh, Người nhớ lại lòng nhân hậu và trung 

thành, để sủng ái nhà Israel. 
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Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b). 

3) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa 

cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ 

tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b). 

4) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới cai quản địa cầu. 

Người cai quản địa cầu với đức công minh và cai quản chư dân 

trong đường chính trực. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa 

thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b). 

Alleluia         Mt 24, 41a và 44 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc 

các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 21, 12-19 

“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy,  

nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ 

tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, 

điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các 

con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong 

lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy 

sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch 

các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. 

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ 

trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì 

danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng  
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hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các 

con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Ðn 6, 11-27 

“Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt 

gặp Ðaniel đang cầu nguyện kêu xin cùng Chúa mình. Họ liền đến 

tâu vua về điều lệ rằng: “Tâu đức vua, chớ thì đức vua đã chẳng quy 

định rằng: trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin cùng thần minh nào 

hay người nào ngoài đức vua, thì, lạy đức vua, nó sẽ bị ném vào 

hang sư tử đó sao?” Vua trả lời rằng: “Ðúng, cứ như sắc chỉ Mêđia 

và Batư, thì không được sai lỗi”. Bấy giờ họ lại tâu vua rằng: 

“Ðaniel thuộc con cái Giuđa phải lưu đày, đã chẳng xem sao lề luật 

và chiếu chỉ vua đã quy định: mỗi ngày nó đọc kinh cầu nguyện ba 

lần”. Khi nghe biết điều đó, nhà vua rất đỗi buồn rầu. Vua quyết tâm 

cứu chữa Ðaniel, và cố gắng cứu người cho đến khi mặt trời lặn. 

Những người ấy hiểu ý vua, liền tâu vua rằng: “Tâu đức vua, xin 

đức vua biết cho rằng dân Mêđia và Batư có lề luật này là bất cứ sắc 

chỉ nào đức vua ra, thì không được thay đổi”. Bấy giờ vua truyền  
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dẫn Ðaniel ra, và họ ném người xuống hang sư tử. Vua bảo Ðaniel 

rằng: “Xin Thiên Chúa ngươi hằng thờ lạy sẽ cứu thoát ngươi”. 

Người ta liền lấy hòn đá chận cửa hang, vua lấy nhẫn mình và nhẫn 

các quan triều thần mà đóng ấn niêm phong, để bảo đảm vụ Ðaniel. 

Vua trở về hoàng cung liền đi ngủ, không chịu ăn uống lương 

thực dâng trước mặt vua, nhưng vua không sao ngủ được. Trời vừa 

rạng đông, vua liền chỗi dậy, vội vã chạy ra hang sư tử. Khi đến gần 

cửa hang, vua liền lớn tiếng khóc thương Ðaniel rằng: “Hỡi Ðaniel 

tôi tớ Thiên Chúa hằng sống, không biết Thiên Chúa ngươi hằng thờ 

lạy có cứu chữa được ngươi thoát khỏi sư tử chăng?” Ðaniel trả lời 

rằng: “Tâu đức vua muôn tuổi, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ 

đến bịt miệng sư tử lại, nên chúng không làm hại được thần; vì 

trước mặt Thiên Chúa, thần là người công chính; vả lại tâu đức vua, 

trước mặt đức vua, thần cũng chẳng làm điều gì sai lỗi. Bấy giờ vua 

mừng rỡ, truyền kéo Ðaniel ra khỏi hang. Khi Ðaniel ra khỏi hang, 

người ta thấy người không bị hề hấn gì, vì người đã tin cậy vào 

Thiên Chúa của người. Vua liền truyền đem các người tố cáo 

Ðaniel, cùng vợ con của chúng, ném vào hang sư tử, chúng chưa kịp 

rơi xuống tới đáy hang, thì đã bị sư tử cắn xé nát thịt tan xương. 

Bấy giờ vua Ðariô ra chiếu chỉ cho toàn dân, các chi họ, các thổ 

ngữ, những người đang cư ngụ trong toàn quốc rằng: “Nguyện cho 

các ngươi được thêm sự bình an. Ta đã ra chiếu chỉ cho các địa 

phương trong nước ta, ai nấy đều phải kính sợ Thiên Chúa của 

Ðaniel. Vì chính Người mới là Thiên Chúa hằng sống, và hằng có 

đời đời; nước Người không hề tan rã, và quyền bính Người tồn tại 

đến muôn đời. Chính Người là Ðấng Giải thoát và Cứu độ, Người 

làm những dấu lạ và những việc kỳ diệu trên trời dưới đất: Người đã 

cứu chữa Ðaniel khỏi hang sư tử”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 
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1) Chúc tụng Chúa đi, mưa đổ với sương rơi. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

2) Chúc tụng Chúa đi, nước đông và băng giá. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

3) Chúc tụng Chúa đi, nước đọng với tuyết sa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

4) Chúc tụng Chúa đi, ngày quang và đêm tối. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

5) Chúc tụng Chúa đi, sáng sủa với thâm u. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

6) Chúc tụng Chúa đi, mây trôi và chớp giật. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

7) Hãy chúc tụng Chúa đi, hỡi địa cầu, hãy ngợi khen tán tạ 

Chúa tới muôn thuở. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)           Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a 

“Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có 

quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh quang của Người. 

Người dõng dạc kêu lên rằng: “Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi, 

đã sụp đổ rồi: nó đã trở thành nơi ma quỷ ở, hang mọi thần ô uế ẩn 

trú, và nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc làm tổ”. 

Rồi có một thiên thần dũng lực nhắc bổng hòn đá như cối xay 

lớn, và quăng xuống biển mà rằng: “Thành Babylon sẽ bị quăng 

xuống dữ tợn như vậy, và không còn tìm thấy nó nữa”. Tiếng người 

gảy đàn và kẻ hát ca, tiếng kẻ thổi sáo thổi kèn sẽ không còn nghe 

thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ bá nghệ không còn tìm thấy  
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nơi ngươi nữa; và tiếng cối xay cũng chẳng còn nghe thấy nơi ngươi 

nữa. Ðèn sáng không còn chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng tân lang 

tân nương không còn nghe thấy nơi ngươi nữa, vì những tay buôn 

của ngươi là bọn kỳ hào trên hoàn vũ, và bởi phù phép ngươi, mọi 

dân tộc phải lầm lạc”. 

Sau đó, tôi nghe như có tiếng nhiều đoàn người trên trời tung 

hô rằng: “Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc 

về Thiên Chúa chúng ta: vì sự xét xử của Người thật chính trực và 

công minh, Người luận phạt gái điếm khét tiếng đã từng làm cho địa 

cầu ra hư nát bởi trò dâm dật của nó; Người đã báo oán máu các tôi 

tớ Người do tay nó đã đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: “Alleluia! Khói 

nó bốc lên cho tới muôn đời”. 

Và thiên thần bảo tôi: “Hãy viết rằng: Phúc cho những ai được 

mời đến dự tiệc cưới Con Chiên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 99, 2. 3. 4. 5 

Ð.  Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên 

(Kh 19, 9a). 

1) Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước 

thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. 

Ð.  Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên 

(Kh 19, 9a). 

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác 

thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn 

chiên Chúa chăn nuôi. 

Ð.  Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên 

(Kh 19, 9a). 

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành 

lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. 
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Ð.  Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên 

(Kh 19, 9a). 

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại 

muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ. 

Ð.  Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên 

(Kh 19, 9a). 

Alleluia              Lc 21, 28 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì 

giờ cứu rỗi các con đã gần đến. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 21, 20-28 

“Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp,  

cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con 

thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã 

gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, 

hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những 

ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày 

báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. 

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong 

những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn 

thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ 

phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại 

chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. 

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; 

dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người 

ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các 

tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, 

Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những  
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điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì 

giờ cứu rỗi các con đã gần đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)          Ðn 7, 2-14 

“Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ 

bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ 

khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, 

mang hai cánh chim phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh 

nó bị nhổ đi, nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con 

người, nó được ban tặng quả tim loài người. 

Con thú thứ hai giống như con gấu đứng một bên: trong miệng 

nó có ba hàng răng và người ta bảo nó rằng: “Mi hãy chỗi dậy ăn 

cho thật nhiều thịt”. Kế đó, tôi nhìn xem, và đây, con thú thứ ba 

giống như con beo, trên mình nó có bốn cánh như con chim, và nó 

có bốn đầu, nó được ban tặng một thứ quyền năng. 

Sau đó, trong một thị kiến ban đêm, tôi thấy con thú thứ tư dữ 

tợn lạ lùng và mạnh mẽ: nó có nanh sắt to lớn, nó đang cắn nuốt  
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nhai xé, và những gì còn sót lại thì nó lấy chân giày đạp; nó khác 

hẳn những con thú tôi đã trông thấy trước, nó có mười sừng. Tôi 

nhìn các sừng của nó, thì kìa một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa 

các sừng kia, ba trong số mười sừng trước bị nhổ ra trước mặt nó: 

trong chiếc sừng nhỏ có mắt như loài người và có miệng nói những 

lời trịnh trọng. 

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô 

Lão lên ngự trên toà: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người 

tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe 

như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuộn chảy như 

thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu 

chực Người. Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở 

ra. Tôi nhìn về phía có tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy phát ra: Tôi 

thấy con thú đó bị giết, xác nó bị huỷ diệt và bị lửa đốt. Các con thú 

khác cũng bị tước đoạt hết quyền lực, và thời gian sinh sống của 

chúng đã được quy định từng thời kỳ này đến thời kỳ kia. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy 

Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, 

và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài 

quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và 

tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng 

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

nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Ðn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

1) Chúc tụng Chúa đi, núi non và các ngọn đồi. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

2) Chúc tụng Chúa đi, cỏ hoa mọc cõi trần ai. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 
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3) Chúc tụng Chúa đi, những dòng suối nước. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

4) Chúc tụng Chúa đi, biển cả với sông ngòi. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

5) Chúc tụng Chúa đi, cá voi và muôn loài lội nước. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

6) Chúc tụng Chúa đi, hết mọi giống chim trời. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

7) Chúc tụng Chúa đi, mọi thú rừng và gia súc, hãy ngợi khen 

và tán tạ Chúa muôn đời. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)        Kh 20, 1-4. 11 - 21, 2 

“Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. 

Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa 

khoá vực thẳm và một dây xiềng rất lớn. Người bắt lấy con rồng, là 

con rắn thuở xưa, tức là Ma Quỷ và là Satan, rồi trói nó lại một ngàn 

năm, ném nó xuống vực thẳm, khoá cửa lại, và đóng ấn trên vực 

thẳm, để nó không còn lừa dối các dân tộc nữa, cho đến khi nào 

chẵn một ngàn năm, sau đó thả nó ra ít lâu. 

Tôi lại thấy có mấy ngai toà, và những vị ngồi trên toà đó cũng 

được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những kẻ đã bị trảm quyết 

vì đã làm chứng về Ðức Giêsu và vì lời Thiên Chúa, họ là những 

người không thờ lạy Mãnh thú và hình tượng của nó, không chịu để 

thích chữ trên trán và trên tay họ. Họ được sống và hiển trị với Ðức 

Kitô một ngàn năm. 

Tôi lại thấy một toà lớn trắng tinh và vị đang ngự trên toà ấy, 

trời đất lẩn trốn khỏi tôn nhan Người, và không còn tìm thấy chỗ  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

nào dành cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những kẻ đã chết, lớn cũng 

như bé, đang đứng trước toà, các quyển sách được mở ra, và một 

quyển Sách nữa cũng đã mở sẵn, tức là Sách sự sống, những kẻ đã 

chết phải chịu phán xét theo như các điều ghi chép trong sách, tuỳ 

các việc họ đã làm. Biển cả liền để cho những người chết ở trong ấy 

được đi ra; tử thần và địa ngục cũng để cho những kẻ chết ở trong 

ấy được đi ra: mỗi người phải chịu phán xét theo các việc họ đã 

làm. Ðịa ngục và tử thần đều bị ném xuống hồ lửa: đó là cái chết 

thứ hai. Kẻ nào không thấy ghi tên mình trong Sách sự sống, đều bị 

ném xuống hồ lửa. 

Tôi lại thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ đất cũ đã qua đi, và 

biển cũng không còn nữa. 

Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời 

xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm 

cho tân lang của mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a 

Ð.  Ðây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người  

 (Kh 21, 3b). 

1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà 

Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ, tìm đến cùng Thiên 

Chúa trường sinh. 

Ð.  Ðây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người  

 (Kh 21, 3b). 

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ 

ấm để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên 

Chúa thiên binh, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con. 

Ð.  Ðây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người  

 (Kh 21, 3b). 
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3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen 

ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người được Chúa con nâng đỡ. 

Họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái. 

Ð.  Ðây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người  

 (Kh 21, 3b). 

Alleluia             Kh 2, 10c 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung 

thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 21, 29-33 

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra,  

thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: 

“Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi 

nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các 

con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên 

Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi 

cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy 

nói sẽ chẳng qua đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 34 QUANH NĂM 

Ca nhập lễ                      Tv 94, 9 

Chúa sẽ phán bảo về sự bình an cho dân Chúa và cho các tín đồ 

của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. 

Bài Ðọc 1 (Năm I)        Ðn 7, 15-27 

“Sẽ trao quốc gia và quyền hành  

cho dân thánh của Ðấng Tối Cao”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Tôi là Ðaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã 

thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối. Tôi tiến lại gần 

một vị hầu cận, hỏi người ý nghĩa thật về những sự đó. Người liền 

giải thích cho tôi và bảo rằng: “Bốn con thú to lớn đó là bốn quốc 

gia sẽ dấy lên trên địa cầu. Nhưng các thánh của Thiên Chúa Tối 

Cao sẽ lên ngôi và sẽ nắm giữ quốc gia đến muôn muôn ngàn đời”. 

Sau đó, tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, nó khác xa 

mọi con thú kia và rất dữ tợn: nanh móng nó bằng sắt, nó cắn nuốt 

nhai nghiến, và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng 

muốn biết rõ về mười cái sừng trên đầu nó, và một cái sừng mới 

mọc lên, trước khi ba cái sừng kia bị nhổ đi: cái sừng mới mọc lên 

lại có mắt và miệng, nó nói lên những điều trọng đại, và nó lớn hơn 

các sừng khác. Tôi nhìn xem chiếc sừng ấy giao chiến với các thánh 

và nó toàn thắng, cho tới khi vị Bô Lão đến trao quyền xét xử cho 

các thánh của Ðấng Cao Cả, tức là tới thời kỳ các thánh chiếm đoạt 

quốc gia. 

Người lại bảo như thế này: “Con vật thứ tư là quốc gia thứ tư 

trên địa cầu, nó rộng lớn hơn mọi quốc gia, thôn tính cả hoàn cầu và 

giày đạp phá huỷ địa cầu. Còn mười chiếc sừng là mười vua trong 

nước đó. Sau mười vua ấy, thì một vua khác dấy lên, có quyền thế 

hơn các vua trước, và đánh đổ được ba vua. Ông ta nói những lời 

phạm đến Ðấng Chí Tôn, tàn sát các thánh của Ðấng Tối Cao, ông 

tưởng mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp, và người ta sẽ  
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trao vào tay ông một thời kỳ, hai thời kỳ và nửa thời kỳ.  

“Ðoạn sẽ có phán quyết để truất phế, tiêu diệt và huỷ hoại ông 

ta cho tận tuyệt. Còn quốc gia, quyền hành và sự cao sang dưới các 

tầng trời, sẽ trao cho dân thánh của Ðấng Tối Cao: nước Người là 

nước hằng hữu, mọi vua chúa sẽ suy phục vâng lời Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Ðn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

1) Hãy chúc tụng Chúa đi, con người ta hỡi. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

2) Chúc tụng Chúa đi, hỡi Israel. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

3) Chúc tụng Chúa đi, các thầy tư tế của Chúa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

4) Chúc tụng Chúa đi, mọi người tôi tớ Chúa. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

5) Chúc tụng Chúa đi, thần hồn các vị hiền nhân. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

6) Chúc tụng Chúa đi, người thánh và lòng khiêm nhượng. 

Ð. Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b). 

Bài Ðọc 1 (Năm II)          Kh 22, 1-7 

“Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng 

sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con Chiên 

chảy ra. Ở giữa công trường thành phố và hai bên sông, có cây sự 

sống sinh hoa kết quả mười hai mùa, mỗi tháng một mùa, và lá cây 

thì dùng cứu chữa các dân ngoại lành đã. Sẽ không còn lời nguyền  
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rủa nào nữa. Toà Thiên Chúa và Con Chiên sẽ dựng lên trong thành 

ấy, các tôi tớ Người sẽ phụng thờ Người. Họ sẽ chiêm ngắm tôn 

nhan Người, và khắc tên Người trên trán họ. Cũng không còn đêm 

tối nữa: họ không cần đến ánh sáng đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời 

nữa: vì Chúa là Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ, và họ sẽ thống trị 

muôn đời. 

Thiên thần lại bảo tôi rằng: “Những lời này rất trung trực và 

chân thật. Chúa là Thiên Chúa thần trí các tiên tri, đã sai thiên thần 

Người đến chỉ cho các tôi tớ Người biết những sự sắp phải xảy đến. 

Và đây tôi vội vã tiến đến. Phúc cho kẻ vâng giữ các lời ghi trong 

sách này”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 94, 1-2. 3-5. 6-7 

Ð.  Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! (1 Cr 16, 22b 

và Kh 21, 20b) 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng 

cứu độ của Ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta 

hãy xướng ca để hoan hô Người. 

Ð.  Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! (1 Cr 16, 22b 

và Kh 21, 20b) 

2) Vì Chúa là Thiên Chúa cao sang, là Ðại Ðế siêu việt chư 

chúa tể. Ở nơi tay Người những vực sâu của địa cầu, là của Người 

những chỏm núi cao. Bể khơi là của Người: vì chính Người tạo tác, 

và đất khô do tay Người đúc nắn ra. 

Ð.  Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! (1 Cr 16, 22b 

và Kh 21, 20b) 

3) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan 

Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta 

là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 
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Ð.  Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! (1 Cr 16, 22b 

và Kh 21, 20b) 

Alleluia              Lc 21, 36 

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 21, 34-36 

“Các con hãy tỉnh thức,  

để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy 

giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo 

lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới 

chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức 

và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và 

đứng vững trước mặt Con Người!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa, vì tình thương Chúa 

dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. 

Hoặc đọc                    Mc 28, 20 

Chúa phán: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến 

tận thế”. 
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THÁNG 01 

Ngày 1 tháng Giêng 

(CUỐI TUẦN BÁT NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG SINH) 

LỄ ÐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 

Ca nhập lễ  

Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào mẹ là Đấng đã sinh ra 

Đức Vua cai trị trời đất muôn đời.       

Bài Ðọc 1           Ds 6, 22-27 

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel  

và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Trích sách Dân Số. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó 

rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng 

thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ 

nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại 

cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên 

con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8 

Ð.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; 

xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa 

cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ 

được biết rõ ơn Ngài cứu độ. 

Ð.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị 

chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 
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Ð.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 

hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và 

cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. 

Ð.  Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con 

(c. 2a). 

Bài Ðọc 2               Gl 4, 4-7 

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên 

Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ 

Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng 

ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên 

Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên 

rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là 

tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, 

nhờ ơn Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Dt 1, 1-2 

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, 

tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người 

Con. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 2, 16-21 

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...  

và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy 

Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế,  
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họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, 

đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. 

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong 

lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi 

điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi 

tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được 

đầu thai trong lòng mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Dt 13, 3 

Chúa Giê-su Ki-tô vẫn có, hôm qua cũng như hôm nay, và đến 

muôn đời. 

Ngày 25 tháng 01 

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ LẠI 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ           2 Tm 1, 12;4,8 

Tôi biết tôi đã tin vào Đấng nào, và tôi chắc chắn rằng, vị thẩm 

phán công minh là Đâng quền năng, sẽ gìn giữ kho tàng của tôi cho 

đến ngày đó.       

Bài Ðọc 1          Cv 22, 3-16 

“Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh 

tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được 

đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi 

nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt 

bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. 

Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều 

đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em 

ở Ðamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt. 
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Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần đến 

Ðamas, thình lình một luồng ánh sáng chan hoà từ trời chói rạng 

quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán bảo tôi: “Saolô, 

Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” 

Người trả lời: “Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ”. Và 

những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng thấy ánh sáng, nhưng 

không nghe tiếng Ðấng nói với tôi. Tôi hỏi: “Lạy Chúa, con phải 

làm gì?” Chúa liền nói với tôi: “Hãy chỗi dậy, vào thành Ðamas, ở 

đó sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi phải làm”. Nhưng vì ánh 

sáng chói loà kia, tôi không còn thấy được, nên các bạn tôi cầm tay 

dẫn tôi vào thành Ðamas. Có một người kia tên là Anania, người 

đạo đức, sống theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính 

phục, đến tìm tôi và đứng gần tôi mà nói: “Hỡi anh Saolô, anh hãy 

nhìn!” Ngay lúc đó tôi nhìn thấy ông. 

Và ông nói: “Thiên Chúa cha ông chúng ta đã tiền định cho anh 

biết thánh ý Người, thấy Ðấng Công Chính và nghe tiếng Người 

nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước mặt mọi người về 

điều anh đã thấy và đã nghe. Và bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? 

Hãy chỗi dậy và cầu khẩn danh Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa 

mình cho sạch tội lỗi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc            Cv 9, 1-22 

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các 

môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội 

đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông 

bắt trói đem về Giêrusalem. 

Ðang khi đi đường, lúc đến gần Ðamas, bỗng nhiên một luồng 

ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và 

nghe tiếng phán rằng: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông  
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thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi 

đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. Saolô run 

sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” 

Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho 

ngươi phải làm gì”. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng 

hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt 

ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào 

thành Ðamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng 

không uống. 

Bấy giờ ở Ðamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị 

kiến, Chúa gọi ông rằng: “Anania”. Ông thưa: “Lạy Chúa, này con 

đây”. Chúa phán: “Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố “Thẳng”, 

và tìm tại nhà Giuđa một người tên Saolô, quê ở Tarsê; nó đang cầu 

nguyện”. (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt 

tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: “Lạy Chúa, con 

đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác 

cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các 

thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa”. 

Nhưng Chúa phán: “Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để 

mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta 

sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta”. 

Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: “Anh 

Saolô, Chúa Giêsu, Ðấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai 

tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần. 

Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được 

sáng mắt. 

Ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại 

sức, ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Ðamas. Và lập tức 

ông rao giảng trong các hội đường rằng Ðức Giêsu là Con Thiên 

Chúa. Mọi người nghe rao giảng đều kinh ngạc và nói rằng: “Há 

chẳng phải ông này đã bách hại những người đã cầu khẩn danh ấy  
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tại Giêrusalem, và cũng đã tới đây mà truy nã họ để điệu họ về cho 

các thượng tế sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 116, 1. 2 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

1) Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, 

hãy chúc tụng Người! 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. và 

lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Alleluia             Ga 15, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta đã chọn các con giữa thế 

gian, hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn 

tại”. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 16, 15-18 

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. 

Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận 

phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh 

Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu 

uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những 

người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Gl 2, 20 

Tôi sống trong lòng tin vào con Thiên Chúa, Đấng đã yêu 

thương và đã phó mình vì tôi. 
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Ngày 26 tháng 01 

THÁNH TIMÔTHÊU VÀ THÁNH TITÔ, GIÁM MỤC 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ         Ed 34, 11.23-24 

Chúa phán: “Ta sẽ thăm viếng các chiên Ta, và Ta sẽ đặt một vị 

chủ chiên để chăn dắt chúng: vì Ta là Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa 

của chúng”.       

Bài Ðọc 1          2 Tm 1, 1-8 

“Nhớ lại đức tin trung thành của con”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 

Timôthêu. 

Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên 

Chúa, theo lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, gởi lời thăm 

Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng, lòng từ bi và 

bình an của Thiên Chúa Cha, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Cha cảm tạ ơn Chúa, Ðấng cha phụng sự như tổ tiên cha, với 

tâm hồn trong trắng, khi cha đêm ngày hằng nhớ đến con trong kinh 

nguyện, nhớ đến nước mắt con đã chảy ra. Cha mong ước gặp con, 

để được đầy lòng vui mừng. Cha nhớ lại đức tin trung thành của 

con, đức tin mà bà ngoại của con là Lois đã có trước, rồi đến mẹ con 

là Êunikê, và cha tin chắc con cũng có đức tin đó. Vì vậy, cha nhắc 

nhở con điều này, là hãy làm sống động ơn Chúa trong con, ơn mà 

con lãnh nhận qua việc cha đặt tay trên con.  

Thật vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát 

sợ, mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng. Vậy con chớ hổ 

thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì cha là tù 

nhân của Người; nhưng hãy cộng tác với Tin Mừng dựa theo quyền 

lực của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc               Tt 1, 1-5 

“Gởi lời thăm Titô,  

người con chân thật trong cùng một đức tin”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Phaolô, đầy tớ của Thiên Chúa, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, 

theo đức tin của những người được Chúa chọn, và sự hiểu biết chân 

lý theo lòng đạo đức, trong hy vọng được sống đời đời mà Thiên 

Chúa là Ðấng không lừa dối, đã hứa từ muôn đời; và khi đến giờ đã 

định, Người bày tỏ lời Người qua việc rao giảng mà Người đã giao 

phó cho cha theo lệnh của Thiên Chúa Ðấng Cứu độ chúng ta: gởi 

lời thăm Titô, người con chân thật trong cùng một đức tin. Nguyện 

chúc cho con được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha, và của 

Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu độ chúng ta. Ðây là lý do cha để con ở 

lại Crêta, là để con tổ chức cho xong xuôi tất cả, và thiết lập hàng 

niên trưởng trong mỗi thành phố, như cha đã truyền dạy cho con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, 

toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

3) Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính 

tặng Chúa quyền thế với vinh quang; hãy kính tặng Chúa vinh 

quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang 

nhà Chúa. 

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 
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4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay, Người cai quản 

chư dân theo đường đoan chính.  

Ð. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

Alleluia             Mt 23, 9a. 10b 

Alleluia, alleluia! - “Các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên 

trời. Các ngươi chỉ có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 10, 1-9 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông 

cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà 

chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa 

của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở 

giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và 

đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy 

nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự 

bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an 

lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những 

thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang 

nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn 

những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành 

và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 15, 16 

Chúa phán: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa 

trái, và để hoa trái các con tồn tại”. 
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Ngày 02 tháng 02 

ÐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ÐỀN THÁNH 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương xót của Chúa 

ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, 

lời ngợi khen Chúa sẽ vang cùng cõi đất, tay hữu Chúa đầy đức 

công minh.      

Bài Ðọc 1              Ml 3, 1-4 

“Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, 

 đến trong đền thánh Người”. 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi 

dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi 

tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong 

đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”. 

Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để 

trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt 

của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ 

thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. 

Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa 

và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm 

trước. Ðó là lời Chúa toàn năng phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 23, 7. 8. 9. 10 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 
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2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa dũng lực hùng 

anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu, để vua hiển vinh Người ngự qua. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, 

chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 

Ð. Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

Bài Ðọc 2           Dt 2, 14-18 

“Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa 

Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái 

chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, 

và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì 

chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu 

giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi 

đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo 

trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả 

thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người 

có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                 Lc 2,32 

Alleluia, alleluia! - Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh 

quang của Israel dân Chúa. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Lc 2, 22-32 [hoặc 22-40] 

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu 

liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép 

trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là 

người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như 

có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu 

con. 

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người 

công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của 

Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả 

lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. 

Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ 

Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề 

luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa 

rằng: 

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo 

như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của 

Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu 

soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. 

 [Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. 

Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: 

“Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải 

sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta 

chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để 

tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” 

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ 

Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy 

năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi 

đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ  
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ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất 

cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ 

Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh 

mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.] 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 2, 30-31 

Chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ, mà Chúa đã sắm sẵn trước 

mặt muôn dân. 

Ngày 11 tháng 02 

ÐỨC MẸ LỘ ÐỨC 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ  

Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào mẹ là Đấng đã sinh ra 

Đức Vua cai trị trời đất muôn đời.       

Bài Ðọc 1                Is 66, 10-14c 

“Nay Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô  

ơn thái bình tựa dòng sông cả”. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

Ðức Chúa phán: “Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành 

Ðô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Ðô! Hãy 

cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than 

khóc Thành Ðô, 

để được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích 

nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. 

Vì Ðức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô 

ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về 

tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được 

bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. 
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Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại 

Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. 

Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được 

tươi tốt như cỏ đồng xanh. Ðức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của 

Người cho các tôi tớ biết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Gđt 13, 18bcde.19 (Ð. Gđt 15,9d) 

Ð. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao. 

1) Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc 

hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Ðức Chúa là 

Thiên Chúa, Ðấng dựng nên trời đất. 

Ð. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao. 

2) Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức 

mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi 

Người. 

Ð. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao. 

Alleluia                Lc 1, 45 

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Mẹ đồng trinh Maria, Mẹ thật 

diễm phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã cho 

Mẹ biết. - Alleluia. 

Phúc Âm            Ga 2, 1-11 

“Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có 

thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời 

tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: 

“Họ hết rượu rồi”. Ðức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến 

bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người nói với gia nhân: 

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 
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Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục 

người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một 

trăm hai mươi lít nước. Ðức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước 

vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây 

giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không 

biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi 

tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi kách đã 

ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon 

mãi cho đến bây giờ”. Ðức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền 

Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đễ đã tin vào 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              x. Lc 11, 27 

Phúc thay lòng Đức Trinh Nữ Maria, đã cưu mang Con Đức 

Chúa Cha hằng có muôn đời. 
 

Ngày 22 tháng 02 

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ            Lc 22, 32 

Chúa phán cùng Simon Phêrô rằng: “Thầy đã cầu nguyện để 

con khỏi mất đức tin, và phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho 

anh em con vững tin”.       

Bài Ðọc 1            1 Pr 5, 1-4  

“Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão 

trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một nhân chứng 

cuộc khổ hình của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh 

quang sắp được tỏ bày. Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em,  
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hãy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn 

sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình 

nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải 

nên gương sáng cho đoàn chiên. Và khi thủ lãnh các đấng chăn 

chiên xuất hiện, anh em sẽ nhận lãnh triều thiên vinh quang bất diệt. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 22, 1-3. 4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn 

tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

2) Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì 

Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng 

con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

Alleluia             Mt 16, 18 

Alleluia, alleluia! - Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội 

Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 16, 13-19 

“Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các 

môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ 

thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là 

Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: 

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: 

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời 

rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác 

thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự 

trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây 

Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Mt 16, 18 

Phêrô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Thầy là Đức Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su đáp: “Con là Đá, trên Đá này 

Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 
 

Ngày 19 tháng 03 

LỄ THÁNH CẢ GIUSE 

Ca nhập lễ            Lc 12, 42 

Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên 

trông coi gia đình Người.       

Bài Ðọc 1             2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 

“Thiên Chúa sẽ ban cho Người  

ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi 

nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi  
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sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi 

lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính 

người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho 

ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha 

của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của 

ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ 

vững bền mãi mãi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29 

Ð. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37). 

1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi 

thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37). 

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ 

của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. 

Ð. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37). 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, và Thiên 

Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người 

lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. 

Ð. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37). 

Bài Ðọc 2             Rm 4, 13. 16-18. 22 

“Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban 

cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, 

nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi 

như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền,  
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không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức 

tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép 

rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, 

Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có 

như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha 

nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ 

như thế”. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm            Tv 83, 5 

(Mùa Chay: bỏ Alleluia) 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà 

Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 1, 16. 18-21. 24a 

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là 

Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người 

là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã 

thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công 

chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. 

Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng 

ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại 

nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép 

Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là 

Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, 

Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc                 Lc 2, 41-51a 

“Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để 

mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha 

mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. 

Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở 

lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng 

Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một 

ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ 

quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại 

Giêrusalem để tìm Người. 

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang 

ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe 

Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người 

đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo 

Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha 

Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà 

rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải 

lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời 

Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người 

vâng phục hai ông bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Mt 25, 21 

Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui 

mừng của Chúa ngươi. 
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Ngày 25 tháng 03 

LỄ TRUYỀN TIN CHO ÐỨC MẸ 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ           Dt 10, 5.7 

Khi đến trong thế gian, Chúa phán: “Lạy Chúa, đây con đến để 

thi hành thánh ý Chúa”.       

Bài Ðọc 1            Is 7, 10-14 

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên 

Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” 

Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử 

Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng 

người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? 

Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ 

thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, 

nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai 

con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã 

thưa: “Này con xin đến”. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

2) Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con sung 

sướng thực thi ý Chúa, và luật pháp của Chúa ghi tận đáy lòng con. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực 

con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 
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Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con; 

con đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa; con đã không 

giấu giếm gì với đại hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a). 

Bài Ðọc 2           Dt 10, 4-10 

“Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là,  

lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội 

lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã 

không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con 

một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. 

Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như 

đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: 

Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, 

Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo 

lề luật”. Ðoạn Người nói tiếp: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành 

thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, 

chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến 

dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm    Ga 1, 14ab 

(Mùa Chay: bỏ Alleluia) 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người 

đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của 

Người. -Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 1, 26-38 

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn 

phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người 

phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. 

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với 

Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. 

Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên 

Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai 

trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. 

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào 

được, vì tôi không biết đến người nam?” 

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền 

Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng 

Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà 

cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 

sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà 

Chúa không làm được”. 

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Is 7, 14 

Này đây trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, đặt tên là 

Emmanuel. 
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Ngày 25 tháng 04 

LỄ THÁNH MARCÔ, THÁNH SỬ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ           Mc 16, 15 

Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ 

tạo. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                1 Pr 5, 5b-14 

“Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm 

nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng 

và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy anh em hãy hạ mình dưới 

bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người nhắc anh em lên trong 

thời giờ Người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho Người mọi điều 

lo lắng của anh em, bởi vì chính Người chăm sóc anh em. 

Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là 

ma quỷ, như sư tử gầm thét, nó rình mò chung quanh, tìm kiếm một 

ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì 

biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu 

cùng một sự đau khổ đó. Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân 

sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của 

Người trong Ðức Giêsu Kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là 

những người chịu đau khổ ít lâu, được hoàn thiện, vững vàng và 

kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn 

đời. Amen. 

Nhờ Silvanô, người anh em trung tín, tôi cam đoan như thế, tôi 

viết vắn tắt thư này cho anh em, để khuyên nhủ và chứng thực rằng 

đó là ơn đích thực của Thiên Chúa, và anh em đang tận hưởng. Hội 

thánh được tuyển chọn ở Babylon và Marcô, con tôi, gởi lời chào 

anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. 
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Nguyện (chúc) ơn Chúa ở cùng tất cả anh em, những người ở 

trong Ðức Giêsu Kitô. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi 

thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã 

phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, 

Ngài thiết lập lòng trung tín. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Lạy Chúa, trời xanh ca tụng những kỳ công của Chúa, và 

lòng trung thành Chúa trong công hội thánh nhân. Vì trên cõi nước 

mây, ai bằng được Chúa, trong các con Thiên Chúa, ai giống như 

Ngài? 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong 

ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào 

vì đức công minh Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn 

đời (c. 2a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia               1 Cr 1, 23. 24 

Alleluia, alleluia! - Chúng tôi rao giảng Ðức Kitô chịu đóng 

đinh, Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm               Mc 16, 15-20 

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. 

Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. 

Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận 

phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân 

danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong 

tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên 

những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. 

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự 

bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi 

nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy 

bằng những phép lạ kèm theo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận 

thế”. Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 01 tháng 05 

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG 

Ca nhập lễ        Tv 127, 1-2 

Phúc thay tất cả những ai tôn sợ Thiên Chúa, những ai ăn ở 

theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an 

hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Alleluia. 

Bài Ðọc 1               St 1, 26 - 2, 3 

“Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình 

ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp 

mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên 

Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành 

con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam 

có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi 

nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống thị nó, hãy bá chủ cá biển, 

chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. 

Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi 

thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh 

trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức 

ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di 

chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi 

sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: 

đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng 

đã hoàn thành. 

Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. 

Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người 

nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong 

ngày đó Người nghỉ việc tạo thành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc         Cl 3, 14-15. 17. 23-24 

“Tất cả những gì anh em thực hiện,  

anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, 

 chớ không phải cho người đời”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu 

thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an 

của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã 

được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên 

Chúa. 

Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong 

hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu 

Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. 

Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực 

hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời; vì anh em 

biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên 

Chúa trao ban, nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 89, 2. 3-4. 12-13. 14 và 16 

Ð.  Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra  

 (c. 17c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu 

và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra  

 (c. 17c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 
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Ð.  Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra  

 (c. 17c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao 

giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài! 

Ð.  Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra  

 (c. 17c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng con được mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin 

cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ 

được thấy vinh quang Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra  

 (c. 17c). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia              Tv 67, 20 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Chúa trong mọi ngày, Thiên 

Chúa là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, Người vác lấy gánh nặng của 

chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 54-58 

“Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong 

hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và 

tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông 

không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không 

phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở 

nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?” 

Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ:  
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“Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà 

mình”. Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng 

tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Cl 3, 17 

Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành 

động, tất cả mọi việc anh em nhân danh chúa mà thi hành, anh em 

hãy tạ ơn Thiên Chúa. Alleluia. 
 

Ngày 03 tháng 05 

LỄ THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         

Những vị này là những người thánh thiện, mà Chúa đã tuyển 

chọn trong tình thương chân thật, và ban cho các ngài vinh quang 

muôn đời. Alleluia. 

Bài Ðọc 1                 1 Cr 15, 1-8 

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi 

đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, 

nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao 

giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. 

Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã 

nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như 

lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã 

sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông 

Kêpha, rồi sau với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 

năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó 

hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người 

cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia           Ga 14, 6b và 9c 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là 

sự sống. Hỡi Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy”. - 

Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 14, 6-14 

“Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin,  

Thầy sẽ làm cho”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua 

Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây 

giờ, các con biết và đã xem thấy Người”. 

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha 

và như thế là đủ cho chúng con”. 

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, 

thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy 

Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con 

không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều 

Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha 

ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong 

Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã 

làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm 

được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc 

lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy 

mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu 

điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm 

cho”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 14, 8-9 

Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ 

cho chúng con. Hỡi Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy. 

Alleluia. 
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Ngày 14 tháng 05 

LỄ THÁNH MATTHIA, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ           Ga 15, 16 

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con 

tồn tại. Alleluia. 

Bài Ðọc 1               Cv 1, 15-17. 20-26 

“Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông 

có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng 

nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ðavít để 

tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn 

cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. 

Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Trại của nó sẽ trở nên 

hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ 

lãnh lấy chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng 

ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan 

thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng 

ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với 

chúng ta làm chứng Người đã sống lại”. 

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là 

Công chính, và ông Matthia. Ðoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, 

Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong 

hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho 

Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. Thế rồi họ bỏ thăm và 

Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân 

Người (c. 8). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 

Ð.  Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân 

Người (c. 8). 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. 

Ð.  Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân 

Người (c. 8). 

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao 

thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? 

Ð.  Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân 

Người (c. 8). 

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn 

cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, 

với những bậc quân vương của dân Người. 

Ð.  Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân 

Người (c. 8). 

Alleluia             Ga 15, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Không phải các con đã chọn 

Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại 

hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 15, 9-17 

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ:  

Thầy gọi các con là bạn hữu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã 

yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu 

của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong 

tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, 

nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều 

đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con 

được trọn vẹn. 

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như 

Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu 

của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, 

nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. 

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc 

chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã 

nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải 

các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt 

đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, 

để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các 

con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến 

nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa phán: “Đây là lệnh truyền của Thầy, là các con hãy yêu 

mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. 
 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 31 tháng 05 

LỄ ÐỨC MẸ THĂM VIẾNG 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ            Tv 65, 16 

Tất cả những ai tôn sợ Chúa, hãy nghe tôi kể lại: Chúa đã làm 

cho linh hồn tôi những điều trọng đại. 

Bài Ðọc 1                Xp 3, 14-18a 

“Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! 

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm 

hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của 

ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ 

cực nữa. 

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: “Hỡi Sion, 

đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng 

mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân 

hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của 

Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở 

tao phùng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                 Rm 12, 9-16 

“Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn,  

và ân cần tiếp khách đỗ nhà”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét 

điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác 

ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ 

biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân 

hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm  
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cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp 

khách đỗ nhà. 

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, 

chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với 

kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một 

hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

Ð. Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b). 

1) Này là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành 

động và không sợ hãi: vì Chúa là sức mạnh và là sự ngợi khen của 

tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. 

Ð. Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b). 

2) Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm 

cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người 

thật cao sang. 

Ð. Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b). 

3) Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những việc trọng đại; 

hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy 

nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa 

ngươi. 

Ð. Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b). 

Alleluia                Lc 1, 45 

Alleluia, alleluia! - Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã 

tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 1, 39-56 

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền 

núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà 

Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi 

nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh 

Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà 

được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng 

thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy 

mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán 

cùng Bà sẽ được thực hiện”. 

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi 

hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn 

đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng 

tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại 

và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến 

đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. 

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần 

trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và 

nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy 

ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc 

Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa 

đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người 

đến muôn đời”. 

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà 

mình. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ          Lc 1, 48-49 

Thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức, bởi Đấng đã 

làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và danh Người 

là thánh. 

Ngày 11 tháng 06 

LỄ THÁNH BARNABA, TÔNG ÐỒ 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ               x. Cv 11, 24 

Phúc cho vị thánh đã xứng đáng được liệt vào số các Tông Đồ, 

vì ngài là người tốt lành, đầy Thánh Thần và đức tin. 

Bài Ðọc 1        Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 

“Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin 

đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến 

Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui 

mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; 

Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có 

đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm 

Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội 

Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính 

tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là “Kitô hữu”. 

Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, 

trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành 

Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô. 

Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì 

Thánh Thần phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và 

Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”. Vậy sau khi 

ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên 

đường. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a). 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với 

cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước 

mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối nhà 

Israel. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a). 

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu 

độ của Thiên Chúa chúng tôi. Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng 

Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a). 

4) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với 

nhạc cụ râm ran: Hãy thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh 

nhan Chúa là Vua. 

Ð. Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con 

tuyên xưng Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các Tông đồ ca 

ngợi Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 10, 7-13 

“Các con đã lãnh nhận nhưng không,  

thì hãy cho nhưng không”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy 

đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh 

nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi  
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được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì 

hãy cho nhưng không. 

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ 

mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép 

và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay 

làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới 

lúc ra đi. 

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà 

này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với 

nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con 

sẽ trở về với các con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15, 15 

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc 

chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì 

Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 24 tháng 06 

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Lễ Trọng (Lễ vọng) 

Ca nhập lễ         Lc 1, 15.14 

Trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ được tràn đầy 

Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, và nhiều người sẽ vui mừng vì việc 

trẻ sinh ra. 

Bài Ðọc 1            Gr 1, 4-10 

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi 

trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, 

Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân 

tộc”. Và tôi đã thưa lại: “A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu 

có biết ăn nói, vì con còn con nít”. 

Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi đừng nói: “Con là con 

nít”, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ 

nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta 

sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi”. Chúa phán như thế. 

Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: “Ðây Ta đặt 

lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên 

các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, 

phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17 

Ð. Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi 

hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát 

con; xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Ð. Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b). 
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2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững 

bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con. Lạy 

Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Ð. Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b). 

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, 

Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, 

con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu con, Chúa là Ðấng 

bảo vệ con; con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa. 

Ð. Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b). 

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày 

kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy 

Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể 

những sự lạ của Ngài. 

Ð. Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b). 

Bài Ðọc 2          1 Pr 1, 8-12 

“Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng  

các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, anh em yêu mến Chúa Giêsu Kitô, dù không 

thấy Người, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không 

thấy Người, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang 

khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi 

linh hồn. 

Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và 

tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các 

ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoặc hoàn cảnh nào Thần 

Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn 

và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được 

mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà 

là cho anh em, trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện  
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nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh 

Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao 

nghiêng mình chiêm bái. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia         Ga 1, 7; Lc 1, 17 

Alleluia, alleluia! - Ông đến để chứng minh về sự sáng; để 

chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. - Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 1, 5-17 

“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, 

 và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là 

Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là 

Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở 

theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. 

Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi 

già. 

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên 

Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm 

và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn 

thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng 

hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải 

hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập 

vào ông. 

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời 

ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ 

cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi 

sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì 

việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ 

không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần  
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ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là 

Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực 

của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về 

lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một 

đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 63 

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, vì Người đã thăm viếng 

và cứu chuộc dân Người. 
 

Ngày 24 tháng 06 

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Lễ Trọng (Lễ chính ngày) 

Ca nhập lễ            Ga 1, 6-7; Lc 1, 17 

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã 

đến để chứng minh về sự sáng, và chuẩn bị cho Chúa một dân tộc 

hoàn hảo. 

Bài Đọc 1              Is 49, 1-6 

“Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, 

hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ 

đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi 

nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người, đã 

làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng 

tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì 

Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất 

công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, 

và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. 

Và bây giờ Chúa là Đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi 

tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người và quy tụ Israel  
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chung quanh Người, tôi được vinh hiển trước mặt Chúa và Thiên 

Chúa là sức mạnh tôi, Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập 

các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này 

đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn 

cứu độ Ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất”. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca              Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15 

Đ.  Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng  

 (c. 14a). 

1) Lạy Chúa, Chúa đã thử con và đã nhận biết con: Chúa nhận 

biết con khi con ngồi và khi con chỗi dậy. Từ lâu, Chúa đã hiểu biết 

các tư tưởng của con: Chúa thấu suốt đường lối của con rồi. 

Đ.  Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng  

 (c. 14a). 

2) Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa; Chúa đã nhận 

lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ. Con ca ngợi Chúa vì con 

được tạo thành cách lạ lùng; các việc Chúa làm thật là kỳ diệu. 

Đ.  Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng  

 (c. 14a). 

3) Chúa đã am tường linh hồn con; các xương con không giấu 

kín trước mặt Chúa, lúc con được tạo thành cách âm thầm, khi con 

được dệt trong lòng đất. 

Đ.  Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng  

 (c. 14a). 

Bài Đọc 2                Cv 13, 22-26 

“Gioan rao giảng việc Chúa Kitô sắp đến”. 

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô nói: “Chúa đã đặt Đavít lên làm 

vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: Ta đã 

gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành  
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mọi ý muốn của Ta”. Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa 

ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo 

trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân 

Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không 

phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau 

tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”. 

Đó là lời Chúa. 

Alleluia                Lc 1, 76 

All. All.- Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối 

Cao: con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người. - All. 

Phúc Âm             Lc 1, 57-66. 80 

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng 

giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà 

liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì 

cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng 

bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo 

bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi 

cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó 

là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và 

ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên 

khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết 

thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ 

nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn 

lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ 

mình ra cùng dân Israel. 

Đó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Lc 1, 78 

Do lòng từ bi của Thiên Chúa chúng ta, mà Đấng từ trời cao đã 

xuống viếng thăm chúng ta. 
 

Ngày 29 tháng 06 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ 

Lễ Trọng (Lễ vọng) 

Ca nhập lễ       

Lạy Chúa, thánh Phêrô tông đồ, và thánh Phaolô thầy dạy muôn 

dân, đã giáo huấn chúng con biết lề luật Chúa. 

Bài Đọc 1            Cv 3, 1-10 

“Tôi có cái này tôi cho anh là:  

nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. 

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, 

Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới 

sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa 

Đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và 

Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh 

và nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Anh ngước mắt chăm chú nhìn 

hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: “Vàng 

bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh là: nhân danh 

Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” 

Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn 

chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; 

anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và 

ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen 

Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa Đẹp đền thờ, 

nên họ bỡ ngỡ và sửng sốt về việc xảy đến cho anh. 

Đó là lời Chúa. 
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Đáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Đ. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; thanh không 

kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác; đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Đ. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

Đ. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Bài Đọc 2           Gl 1, 11-20 

“Thiên Chúa đã tách riêng tôi từ lòng mẹ”. 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng: Tin Mừng do tôi 

rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận, cũng 

không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mạc khải. 

Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do-thái: 

tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá: trong 

đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi 

với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha 

ông tôi. Nhưng khi Đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn 

Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, 

thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không 

lên Giêrusalem, để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi 

ngay đến Arabia, rồi lại trở về Đamas. Đoạn ba năm sau, tôi mới lên 

Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi 

không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. 

Đây trước mặt Thiên Chúa, tôi viết cho anh em những điều này, tôi 

cam kết rằng tôi không nói dối đâu. 

Đó là lời Chúa. 
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Alleluia           Ga 21, 17d 

All. All.- Thưa Thầy, Thầy thông biết mọi sự: Thầy biết con 

yêu mến Thầy. - All. 

Phúc Âm                Ga 21, 15-19 

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa 

với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con 

có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa 

Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy 

chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông 

Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, 

Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt 

các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con 

ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì 

thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: 

“Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. 

Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, 

Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và 

đi đâu mặc ý; nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ 

thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa 

nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên 

Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo 

Thầy”. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Ga 21, 17b 

Simon con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người 

này không? Lạy Thầy, Thầy thông biết hết mọi sự, Thầy biết con 

yêu mến Thầy. 
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Ngày 29 tháng 06 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ 

Lễ Trọng (Lễ chính ngày) 

Ca nhập lễ         

Đây là những người khi còn sống ở trần gian, đã gieo trồng Hội 

Thánh bằng máu mình; đã uống chén đau khổ của Chúa Ki-tô, và 

trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. 

Bài Ðọc 1          Cv 12, 1-11 

“Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong 

Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông 

thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy 

giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống 

ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi 

sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong 

ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho 

người. Ðến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô 

phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh 

giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một 

luồng ánh sáng chiếu giãi vào ngục; thiên thần đập vào cạnh sườn 

Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: “Hãy chỗi dậy mau”. Xiềng 

xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: “Hãy thắt 

lưng và mang giày vào”. Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo 

rằng: “Hãy khoác áo vào mà theo ta”. 

Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần 

làm có thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi 

chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa 

ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi 

thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: “Bây giờ tôi biết thật 
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Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm 

mưu của dân Do-thái”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b). 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b). 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi điều lo sợ. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b). 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b). 

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người 

sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ (c. 5b). 

Bài Ðọc 2               2 Tm 4, 6-8. 17-18 

“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã 

gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến 

cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính 

đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công  
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sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà 

thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. 

Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng 

đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã 

thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang 

muôn đời. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mt 16, 18 

Alleluia, alleluia! - Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội 

Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 16, 13-19 

“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi 

các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: 

“Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo 

là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: 

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: 

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có 

phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, 

nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: 

Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa 

ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước 

trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì 

con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Mt 16, 15.18 

Phêrô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Thầy là Đức Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su đáp: “Con là đá, trên đá này 

Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 
 

Ngày 03 tháng 07 

LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ          Tv 117, 28 

Chúa là Thiên Chúa của con và con chúc tụng Chúa: Chúa là 

Thiên Chúa của con và con tung hô Chúa; con chúc tụng Chúa, vì 

Chúa đã trở nên phần rỗi cho con.  

Bài Ðọc 1          Ep 2, 19-22 

“Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua 

đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người 

nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng các 

Tông đồ và các Tiên tri, có chính Ðức Giêsu Kitô làm Ðá góc 

tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền 

thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm 

một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 116, 1. 2 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

1) Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa! Hỡi ngàn dân, hãy ca 

tụng Người. 

Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

2) Vì lòng từ bi Người vững bền trên chúng ta, và lòng trung 

kiên Người tồn tại đến muôn đời. 
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Ð. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

Alleluia             Ga 20, 29 

Alleluia, alleluia! - Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã 

tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 20, 24-29 

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-

mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn 

đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng 

ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh 

ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không 

thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, 

các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. 

Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà 

phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ 

ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và 

xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa 

rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với 

ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai 

đã không thấy mà tin”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy nhận ra chỗ đóng đinh và đừng 

cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. 
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Ngày 22 tháng 07 

LỄ THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ               x. Ga 20, 17 

Chúa phán cùng Maria Mađalêna rằng: “Hãy đi báo tin cho các 

anh em Ta và bảo họ rằng: Ta lên cùng Cha ta, cũng là Cha các con, 

lên cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. 

Bài Ðọc 1            Dc 3, 1-4a 

“Tôi đã gặp người tôi yêu”. 

Trích sách Diễm Ca. 

Suốt đêm trên giường ngủ, tôi đã tìm kiếm người tôi yêu: Tôi 

đã tìm kiếm chàng, nhưng tôi không gặp được chàng. Tôi chỗi dậy, 

và đi quanh thành phố, đi qua các phố xá và công trường, tôi tìm 

kiếm người tôi yêu. Tôi đã tìm kiếm chàng, nhưng tôi không gặp 

được chàng. Các người lính canh gác thành phố gặp tôi và tôi hỏi 

họ: “Các anh có thấy người tôi yêu không?” Tôi vừa đi qua khỏi họ, 

thì gặp ngay người tôi yêu. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc               2 Cr 5, 14-17 

“Từ nay chúng ta không biết Ðức Kitô theo xác thịt nữa”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; 

chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy 

mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là 

sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta 

không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết 

Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế  
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nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì 

những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức 

chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 

Chúa như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, 

để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của 

Ngài đáng chuộng hơn mạng sống; miệng con sẽ xướng ca ngợi 

khen Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay 

kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như mỹ vị cao 

lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp 

trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay 

hữu Chúa nâng đỡ người con. 

Ð.  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa 

(c. 2b). 
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Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã 

thấy gì trên đường? -Tôi đã thấy mộ của Ðức Kitô hằng sống và 

vinh quang của Ðấng sống lại. - Alleluia. 

Phúc Âm            Ga 20, 1. 11-18 

“Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời 

còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. 

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được 

Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác 

Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.) 

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào 

trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt 

xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng 

chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy 

mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” 

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. 

Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là 

người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác 

Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy 

xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: 

“Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động 

đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh 

em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các 

con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. 

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông 

thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              2 Cr 5, 14-16 

Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách chúng ta, để những ai đang 

sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng 

đã chết và sống lại vì họ. 
 

Ngày 25 tháng 07 

LỄ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ            x. Mt 4, 18.21 

Khi đi dọc bờ biển Galilêa, Chúa Giê-su gặp Giacôbê con ông 

Giêbêđê, và em người là Gioan đang vá lưới, Người đã kêu gọi hai 

ông.  

Bài Ðọc 1                 2 Cr 4, 7-15 

“Chúng ta luôn mang trên thân xác mình  

sự chết của Ðức Giêsu”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong 

những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên 

Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực 

tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng 

không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật 

ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân 

xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ 

hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, 

nhưng vì Ðức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự 

sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng 

ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động 

nơi anh em. 

Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: 

“Tôi đã tin, nên tôi đã nói”, và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói,  
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bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt chúng 

tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân 

sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng”. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng 

suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

Alleluia             Ga 15, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy đã chọn các con ra khỏi 

thế gian, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con 

tồn tại”. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Mt 20, 20-28 

“Các con sẽ uống chén của Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp 

Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi 

đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền 

cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả 

Ngài, trong Nước Ngài”. 

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. 

Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ 

nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ 

uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không 

thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy 

mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. 

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các 

dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên 

họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm 

lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy 

làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được 

người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá 

chuộc cho nhiều người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Mt 20, 22-23 

Các ông đã uống chén đau khổ của Chúa Ki-tô, và trở nên bạn 

hữu của Thiên Chúa. 
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Ngày 26 tháng 07 

LỄ HAI THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ         

Chúng ta hãy ngợi khen thánh Gioakim và Anna nơi miêu duệ 

các ngài, vì Chúa đã ban cho các ngài ơn phúc lành của muôn dân.  

Bài Ðọc 1            Hc 44, 1. 10-15 

“Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua 

các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không 

bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ 

có con cháu nối dòng, miêu duệ họ trung thành với lời giao ước và 

con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Miêu duệ họ sẽ tồn tại 

đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Thân 

xác họ được chôn cất bình an, tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời 

nọ. Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng, và công hội thuật 

lại lời ngợi khen họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 131, 11. 13-14. 17-18 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

1) Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người 

sẽ chẳng rút lời, rằng: “Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người 

con cháu thuộc dòng giống ngươi”. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

2) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi 

cư ngụ cho mình. Ngài phán: “Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn 

đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 
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Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

3) Tại đó, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavít, sẽ chuẩn bị 

ngọn đèn sáng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù 

ghét người tủi hổ, nhưng triều thiên của Ta chiếu sáng rực rỡ trên 

mình người. 

Ð.  Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người (Lc 1, 32a). 

Alleluia          x. Lc 2, 25c 

Alleluia, alleluia! - Các ngài mong đợi niềm an ủi của Israel, và 

Thánh Thần ngự trong các ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 13, 16-17 

“Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính  

đã ao ước trông thấy điều các con thấy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt 

các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả 

thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính 

đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong 

ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   x. Tv 23, 5 

Các ngài được Chúa chúc phúc, và được Thiên Chúa Đấng Cứu 

Độ yêu thương. 
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Ngày 29 tháng 07 

LỄ THÁNH NỮ MARTHA 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ            Lc 10, 38 

Chúa Giê-su vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha 

rước Người vào nhà mình.  

Bài Đọc 1                 1 Ga 4, 7-16 

“Nếu chúng ta thương yêu nhau, 

 thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu 

bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên 

Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không 

biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình 

yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa chúng ta đã sai 

Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được 

sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến 

Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và 

đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. 

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường 

ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên 

Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở 

trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt 

hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người 

ở trong chúng ta: là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và 

chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình 

làm Ðấng Cứu Thế.  

Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở 

trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, 

chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng  
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ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên 

Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

1) Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran; dạo đàn cầm êm ái 

cùng với thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong 

buổi trăng rằm, ngày đại lễ của chúng ta. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

2) Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel; đó là huấn lệnh của 

Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse, 

khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác; ngươi cũng đừng 

thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của 

ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. 

Ð. Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 

Alleluia          x. Lc 2, 25c 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo 

Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 11, 19-27 

“Con đã tin Thầy là Ðấng Kitô,  

Con Thiên Chúa hằng sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi 

hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi 

đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: 

“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy 

nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa,  
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Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ 

sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, 

thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự 

sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà 

tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: 

“Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa 

hằng sống đã đến trong thế gian”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                 Lc 10, 38-42 

“Martha đã đón Chúa vào nhà mình,  

Maria đã chọn phần tốt nhất”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là 

Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria 

ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc 

thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để 

con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo 

em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo 

lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã 

chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy nhận ra chỗ đóng đinh và đừng 

cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. 
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Ngày 06 tháng 08 

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG NĂM A 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         x. Mt 17, 5 

Trong một đám mây sáng chói, Thánh Thần xuất hiện, và có 

tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng 

Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.  

Bài Ðọc 1         Ðn 7, 9-10. 13-14 

“Áo Người trắng như tuyết”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão 

ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như 

những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy 

lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn 

vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách 

đều mở ra. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy 

như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô 

Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho 

Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi 

họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền 

năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài 

không khi nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 96, 1-2. 5-6. 9 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 
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Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất 

đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Bài Ðọc 2                2 Pr 1, 16-19 

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt 

khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng 

kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban 

cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả 

xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp 

lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy 

từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và 

chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên 

nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến 

khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mt 17, 5c 

Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các 

ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm            Mt 17, 1-9 

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông 

này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người 

biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo 

Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và 

đàm đạo với Người. 

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, 

chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm 

ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn 

đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ 

trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, 

các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp 

xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các 

ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các 

ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. 

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho 

các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho 

tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     1 Ga 3, 2 

Khi Chúa Ki-tô tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 
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Ngày 6 tháng 8 

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG NĂM B 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         x. Mt 17, 5 

Trong một đám mây sáng chói, Thánh Thần xuất hiện, và có 

tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng 

Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.  

Bài Ðọc 1         Ðn 7, 9-10. 13-14 

“Áo Người trắng như tuyết”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão 

ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như 

những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy 

lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn 

vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách 

đều mở ra. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy 

như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô 

Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho 

Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi 

họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền 

năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài 

không khi nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 96, 1-2. 5-6. 9 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 
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Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất 

đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Bài Ðọc 2                2 Pr 1, 16-19 

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt 

khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng 

kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban 

cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả 

xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp 

lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy 

từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và 

chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên 

nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến 

khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mt 17, 5c 

Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các 

ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm             Mc 9, 1-9 

“Ðây là Con Ta yêu dấu”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với 

Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo 

Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên 

trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và 

đàm đạo với Chúa Giêsu. 

Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, 

chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một 

cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình 

nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các 

Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là con Ta yêu dấu, 

các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông 

không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. 

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho 

các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi 

Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng 

vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     1 Ga 3, 2 

Khi Chúa Ki-tô tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 
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Ngày 06 tháng 08 

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG NĂM C 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         x. Mt 17, 5 

Trong một đám mây sáng chói, Thánh Thần xuất hiện, và có 

tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng 

Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.  

Bài Ðọc 1         Ðn 7, 9-10. 13-14 

“Áo Người trắng như tuyết”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão 

ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như 

những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy 

lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn 

vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách 

đều mở ra. 

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy 

như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô 

Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho 

Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi 

họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền 

năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài 

không khi nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 96, 1-2. 5-6. 9 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy 

mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh 

chính trực là nền kê ngai báu. 
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Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên 

nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh 

Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất 

đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

Ð.  Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a 

và 9a). 

Bài Ðọc 2                2 Pr 1, 16-19 

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt 

khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng 

kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban 

cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả 

xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp 

lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy 

từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và 

chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên 

nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến 

khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mt 17, 5c 

Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các 

ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm                Lc 9, 28b-36 

“Ðang khi cầu nguyện,  

diện mạo Người biến đổi khác thường”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu 

nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác 

thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị 

đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về 

sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông 

đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị 

đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng 

Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; 

chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho 

Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang 

nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào 

trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có 

tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời 

Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa 

Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai 

những điều mình đã chứng kiến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     1 Ga 3, 2 

Khi Chúa Ki-tô tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 
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Ngày 10 tháng 08 

LỄ THÁNH LÔRENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         

Đây là thánh Laurenxô, người đã hiến thân phục vụ Hội Thánh: 

vì thế người đáng được ơn tử đạo, để hân hoan tiến lên gặp Chúa 

Giê-su Ki-tô. 

Bài Ðọc 1                 2 Cr 9, 6-10 

“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt 

nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách 

buồn rầu, hoặc vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách 

vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân 

phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư 

dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng 

tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại 

muôn đời”. Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi 

mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm 

phát triển hoa quả sự công chính của anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ 

luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: 

thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 
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2) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý 

tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không 

nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

3) Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người 

vững vàng cậy trông vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không 

kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

4) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng 

đại của người muôn đời còn mãi; sừng người được ngẩng lên trong 

vinh quang. 

Ð. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a). 

Alleluia               Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ai theo Ta sẽ không đi trong 

tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 12, 24-26 

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói 

thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì 

nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều 

bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở 

đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, 

hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai 

phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Ga 12, 26 

Chúa phán: “Ai phụng sự Ta hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ 

phụng sự ta cũng sẽ ở đó”. 
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Ngày 15 tháng 08 

LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Lễ Trọng (Lễ vọng) 

Ca nhập lễ           

Lạy Đức Ma-ri-a, mọi người tôn vinh Mẹ, là Đấng hôm nay 

được nhắc lên trên các thiên thần, và khải hoàn với Chúa Ki-tô đến 

muôn đời. 

Bài Đọc 1            1Ks 15,3-4.15-16; 16,1-2 

“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa  

đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên” 

Bài trích sách Ký Sự quyển thứ nhất 

Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel về 

Giêrusalem để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn 

sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng Lêvi. Con cái 

Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai như 

Môisen đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh 

cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách 

ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt để trổi 

lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm 

bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn hiến 

dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến 

dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc 

lành cho dân chúng. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca                 Tv 131,6-7,9-10,13-14 

Đ.  Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa vào hòm 

bia oai quyền của Chúa cùng đi. 

1) Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã 

gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-a. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, 

hãy xụp lạy trước bệ dưới chân Người. 
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Đ.  Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa vào hòm 

bia oai quyền của Chúa cùng đi. 

2) Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ 

của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Đavít là tôi tớ Chúa, Chúa 

đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu 

Đ.  Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa vào hòm 

bia oai quyền của Chúa cùng đi. 

3) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi 

cư nghụ cho mình. Ngài phán: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới 

muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 

Đ.  Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa vào hòm 

bia oai quyền của Chúa cùng đi. 

Bài Đọc 2             1 Cr 15, 54-58 

“Người đã ban cho chúng ta  

sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô” 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín 

hữu Côrintô 

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, 

thì lúc ấy, ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan 

trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử 

thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực 

của tội là lể luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta 

chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh 

em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và không nao núng, hãy luôn 

luôn thăng tiến trong công trình của Chúa, hãy biết rằng công lao 

khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. 

Đó là lời Chúa. 

Alleluia              Lc 11, 28 

All. All. - Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. – All. 
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Phúc Âm                 Lc 11, 27-28 

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám 

dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu 

mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: 

“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 x. Lc 11, 27 

Phúc cho lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã cưu mang Con Thiên 

Chúa Cha hằng hữu. 

Ngày 15 tháng 08 

LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Lễ Trọng (Lễ chính ngày) 

Ca nhập lễ             Kh 12, 1  

Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo 

mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 

Bài Ðọc 1         Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab 

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại 

xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt 

trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu 

la chuyển bụng, và đau đớn sinh con. 

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ 

khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều 

thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống 

đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh 

con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ. 
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Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn 

dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của 

Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa 

dọn sẵn cho một nơi. 

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, 

quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền 

của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16 

Ð.  Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm 

vàng ròng (c. 10b). 

1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng 

ròng lộng lẫy. 

Ð.  Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm 

vàng ròng (c. 10b). 

2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy 

quên dân tộc và nhà thân phụ. 

Ð.  Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm 

vàng ròng (c. 10b). 

3) Ðể Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa 

của Cô Nương, hãy phục vụ Người. 

Ð.  Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm 

vàng ròng (c. 10b). 

4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung 

điện Ðức Vua. 

Ð.  Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm 

vàng ròng (c. 10b). 
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Bài Ðọc 2             1 Cr 15, 20-26 

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô,  

đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả 

đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự 

kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải 

chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong 

Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả 

đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những 

kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao 

vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, 

quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi 

Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị 

tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Ðức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh 

các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 1, 39-56 

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại:  

Người nâng cao những người phận nhỏ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền 

núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà 

Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi 

nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh 

Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 
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“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà 

được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì 

này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng 

tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được 

thực hiện”. 

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi 

hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn 

đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi 

có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và 

Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời 

kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra 

oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người 

quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận 

nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu 

có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại 

lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ 

chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”. 

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà 

Mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  Lc 1, 48-49 

Muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, bởi Đấng đã làm cho tôi 

những điều trọng đại, Người quyền năng. 
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Ngày 22 tháng 08 

LỄ ÐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ            Tv 44, 10 

Hoàng hậu đứng bên hữu Chúa, trang sức bằng vàng Ôphi.  

Bài Ðọc 1                 Is 9, 2-4. 6-7 

“Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự 

sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. 

Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? 

Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa 

gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi 

đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, 

cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. 

Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. {Bởi lẽ 

mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm 

đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.} 

Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con 

đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên 

vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa 

huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. 

Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; 

Người sẽ ngự trên ngai vàng của Ðavít và trong vương quốc Người, 

để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự 

bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh 

sẽ thực thi điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

Ð.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 

Ð.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. 

Ð.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao 

thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? 

Ð.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn 

cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, 

với những bậc quân vương của dân Người. 

Ð.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa 

ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 1, 26-38 

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng: 

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được 

chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi 

lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì 

đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và 

đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng 

Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ 

Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người 

sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế 

nào được, vì tôi không biết đến người nam?” 

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền 

Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng 

Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà 

cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 

sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà 

Chúa không làm được”. 

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc           Lc 1, 39-47 

“Phúc cho Bà là kẻ đã tin”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến một 

thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và  
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khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng 

trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu 

lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con 

lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng 

thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy 

mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán 

cùng Bà sẽ được thực hiện”. 

Bà Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi 

hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Lc 1, 45 

Phúc cho bà là kẻ tin rằng, lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực 

hiện. 

Ngày 24 tháng 08 

LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ           Tv 95, 2.3 

Ngày ngày hãy loan truyền ơn Thiên Chúa cứu độ, hãy tường 

thuật vinh quang Người giữa muôn dân. 

Bài Ðọc 1               Kh 21, 9b-14  

“Trên mười hai móng có khắc tên  

mười hai tông đồ của Con Chiên”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho 

ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”. 

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và 

chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà 

xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như 

đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường 

luỹ cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên  
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thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba 

cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba 

cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai 

tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, 

vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành 

không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên 

Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là Con Chiên. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (c. 12a). 

1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các 

thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh 

quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (c. 12a). 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ 

quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (c. 12a). 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu 

thương mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu 

Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. 

Ð.  Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước 

Chúa (c. 12a). 

Alleluia             Ga 1, 49b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua 

Israel. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 1, 45-51 

“Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối “. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được 

Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó 

là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi 

Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. 

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây 

thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: 

“Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê 

gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. 

Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là 

Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã 

thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng 

hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các 

ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên 

xuống trên Con Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Lc 22, 20.30 

Chúa phán: “Thầy xếp đặt nước trời cho các con, như Cha Thầy 

đã xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong 

nước Thầy”. 

Ngày 29 tháng 08 

LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ            Tv 118, 46-47 

Lạy Chúa, con nói về lời nghiêm huấn của Chúa trước mặt các 

vua, và con sẽ không phải thẹn thùng. Các chỉ thị Chúa làm cho con 

hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu. 
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Bài Ðọc 1          Gr 1, 17-19  

“Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều  

Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy 

thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta 

truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm 

cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên 

một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng 

đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng 

xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được 

ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi 

hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát 

con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững 

bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy 

Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa! Lạy Chúa, 

Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, 

con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ 

con; con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày 

kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, 

và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài. 

Ð. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 

Alleluia               Mt 5, 10 

Alleluia, alleluia! - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công 

chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mc 6, 17-29 

“Con muốn đức vua ban ngay cho con  

cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: 

nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới 

lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ 

anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng 

không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người 

chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân 

vân, nhưng lại vui lòng nghe. 

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết 

tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị 

vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm 

đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy 

rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin 

bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con 

nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội 

vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu 

Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì 

có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và 

lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị 

vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, 

và thiếu nữ đem cho mẹ. 
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Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng 

trong mồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 3, 27.10 

Gioan trả lời rằng: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. 
 

Ngày 08 tháng 09 

LỄ SINH NHẬT ÐỨC TRINH NỮ MARIA 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         

Chúng ta hãy hân hoan mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, 

Đấng đã sinh ra mặt trời công chính là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.  

Bài Ðọc 1           Mk 5, 2-5a  

“Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. 

Trích sách Tiên tri Mikha. 

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong 

trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng 

thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn 

đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải 

sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người sẽ trở về với con 

cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của 

Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. 

Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng 

trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                 Rm 8, 28-30 

“Những kẻ Chúa đã biết trước thì Người đã tiền định họ”. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên 

Chúa, thì Người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự  
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định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa 

đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con 

Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. 

Nhưng những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; và 

những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính; 

mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho 

họ được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 12, 6ab. 6cd 

Ð. Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa (c. Is 91,9a). 

1) Xin chớ để kẻ thù con hân hoan vì con quỵ ngã: bởi con đã 

tin cậy vào đức từ bi của Chúa. 

Ð. Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa (c. Is 91,9a). 

2) Xin cho lòng con hân hoan vì ơn Ngài cứu độ; con sẽ hát 

mừng Chúa, vì Ngài ban ân huệ cho con. 

Ð. Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa (c. Is 91,9a). 

Alleluia: 

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ là người có 

phúc và rất đáng mọi lời ca tụng, vì Mẹ đã sinh ra Mặt trời Công 

Chính là Ðức Kitô, Chúa chúng con. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Mt 1, 1-16. 18-23 

“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của 

Abraham. 

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và 

các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; 

Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; 

Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh  
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Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.  

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; 

Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát 

sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham 

sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse 

sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em 

trong thời lưu đày ở Babylon. 

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel 

sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim 

sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; 

Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; 

Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức 

Kitô. 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ 

thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công 

chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín 

đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng 

ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại 

nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép 

Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là 

Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này 

đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán 

xưa rằng: 

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta 

sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-

ta”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài vắn này        Mt 1, 18-23 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là 

Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ 

thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công 

chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín 

đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng 

ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại 

nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép 

Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là 

Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này 

đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán 

xưa rằng: 

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta 

sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-

ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ        Is 7, 14; Mt 1, 21 

Này đây một Trinh Nữ sẽ sinh hạ một Con Trai, Người sẽ cứu 

dân mình khỏi tội. 

 

Ngày 14 tháng 09 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ         x. Ga 6, 14 

Chúng ta phải được vinh quang nơi thập giá Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, chính nơi Người chúng ta được cứu độ, được sống 

và sống lại, và nhờ Người chúng ta đã được cứu chuộc và giải thoát. 
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Bài Ðọc 1             Ds 21, 4-9  

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. 

Trích sách Dân số. 

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên 

nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn 

chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không 

bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán 

này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy 

đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi 

nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu 

nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”. 

Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: 

“Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị 

rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”. Môsê đúc một con 

rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn 

đồng, thì được chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 

Ð. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

1) Hỡi dân tôi, hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nhận lấy 

những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngạn ngữ, sẽ trình 

bày những điều bí nhiệm của thời xưa. 

Ð. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

2) Khi Người sát phạt họ, bấy giờ họ kiếm tìm Người, và họ trở 

lại kiếm tìm Thiên Chúa. Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là Ðá Tảng 

của họ, và Thiên Chúa Tối Cao là Ðấng cứu chuộc họ. 

Ð. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

3) Nhưng rồi miệng họ đã phỉnh phờ, và lưỡi họ ăn nói sai ngoa 

với Người. Ðối với Người, lòng họ không ngay thẳng; họ cũng 

không trung thành giữ lời minh ước của Người. 
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Ð. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

4) Phần Người từ bi, tha lỗi và không huỷ diệt họ; nhiều khi 

Người đã tự kiềm chế căm hờn, và không để cho thịnh nộ hoàn toàn 

tuôn đổ. 

Ð. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c). 

Bài Ðọc 2             Pl 2, 6-11 

“Người đã tự hạ mình;  

vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên 

Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên 

Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi 

đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như 

một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và 

chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban 

cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên 

Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối 

xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, 

để Thiên Chúa Cha được vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa; 

chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu 

chuộc thế gian. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 3, 13-17 

“Con Người phải bị treo lên”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên 

trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở 

trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì  
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Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào 

Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. 

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một 

Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư 

mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của 

Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con 

của Người mà được cứu độ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Ga 12, 23 

Chúa phán: “Khi nào ta được đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo 

mọi người đến cùng Ta”. 
 

Ngày 15 tháng 09 

LỄ ÐỨC MẸ SẦU BI 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ         Lc 2, 34.45 

Ông Simêon nói với Đức Ma-ri-a rằng: “Đây trẻ này được đặt 

lênkhiến cho nhiều người trong Israel phải hư mất hay được sống, 

và cũng là mục tiêu cho người ta chống đối; và một lưỡi gươm sẽ 

đâm thấu tâm hồn bà”. 

Bài Ðọc 1               Dt 5, 7-9  

“Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên  

ơn cứu độ đời đời”. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn 

tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu 

mình khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu 

là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ 

Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ 

đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca      Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 15-18. 19 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 

1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con 

muôn đời tủi hổ; vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Xin 

Chúa hãy lắng tai về bên tôi tớ Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 

2) Xin Chúa mau lẹ để giải thoát con. Xin Chúa trở thành núi 

đá cho con trú ẩn. Bởi Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con; vì uy 

danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 

3) Ngài dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì 

Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; 

lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 

4) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài; con kêu lên: Ngài là 

Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ 

con khỏi tay quân thù và những người bách hại. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 

5) Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu 

Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban 

cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta. 

Ð.  Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa  

 (c. 17). 
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Ca Tiếp Liên: Stabat Mater 

(Ca Tiếp Liên này có thể đọc cả hay bỏ, hay chỉ đọc từ câu 11 trở đi) 

1) Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây Thập giá, nơi 

Con Người đã bị treo lên. 

2) Một lưỡi gươm nhọn / đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, 

đang sầu khổ và đau đớn. 

3) Ôi đau buồn sầu khổ biết bao / cho bà Mẹ đáng suy tôn / của 

một Người Con duy nhất! 

4) Bà Mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của Người Con chí thánh, 

mà đau lòng thổn thức tâm can. 

5) Ai là người không tuôn châu lệ / khi nhìn thấy Mẹ Chúa Kitô 

/ trong cảnh cực hình như thế? 

6) Ai có thể không buồn bã / nhìn xem Mẹ Chúa Kitô / đang 

đau khổ cùng với Con Người? 

7) Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu / vì tội dân mình mà khổ cực, và bị 

vùi giập dưới làn roi. 

8) Mẹ nhìn Con mình dịu hiền như thế / bị thống khổ lúc lâm 

chung, khi Người trút hơi thở cuối cùng. 

9) Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, xin cho con cảm thấy mãnh lực 

của đau thương, để cho con được khóc than cùng Mẹ. 

10) Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, mến yêu Ðức Kitô là 

Thiên Chúa, để cho con có thể làm đẹp ý Người. 

11) Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn đóng vào lòng con cho thực 

mạnh / những vết thương của Ðấng bị treo thập giá. 

12) Xin Mẹ cho con được chia phần thống khổ / của Con Mẹ đã 

thương vong, đã khứng chịu cực hình vì con như thế. 

13) Xin cho con được cùng Mẹ thảo hiếu khóc than, cùng Ðấng 

bị đóng đinh tỏ niềm thông cảm, bao lâu con còn sinh sống ở đời. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

14) Con ước ao được cùng với Mẹ / đứng bên cây Thập giá, và 

hợp nhất cùng Mẹ trong tiếng khóc than. 

15) Ôi Ðức Trinh Nữ thời danh trong hàng trinh nữ, xin đừng tỏ 

ra cay đắng với con, xin cho con được cùng Mẹ chan hoà dòng lệ. 

16) Xin cho con được mang sự chết của Ðức Kitô, được cùng 

Người thông phần đau khổ, và tôn thờ những thương tích của 

Người. 

17) Xin cho con được mang thương tích của Người, cho con 

được say sưa cây thập giá / và máu đào Con Mẹ đã đổ ra. 

18) Ôi, Ðức Trinh Nữ, xin đừng để cho con bị lửa hồng thiêu 

đốt, nhưng được Mẹ chở che trong ngày thẩm phán! 

19) Lạy Chúa Kitô, khi phải lìa bỏ cõi đời này, nhờ Ðức Mẹ, 

xin Chúa cho con được tới lãnh ngành dương liễu khải hoàn. 

20) Khi mà xác thịt con sẽ chết, xin cho linh hồn con / được 

Chúa tặng ban vinh quang của cõi thiên đường. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Ðức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà 

xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà 

không phải chết. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 19, 25-27 

“Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình  

của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâm can” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với 

chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi 

thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng 

Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: 

“Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà 

mình. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc           Lc 2, 33-35 

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã 

nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria 

Mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người 

trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục 

tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm 

thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            1 Pr 2, 13 

Được thông phần đau khổ của Chúa Ki-tô, anh em hãy vui 

mừng, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được 

vui mừng hoan hỷ. 

Ngày 20 tháng 09 

LỄ THÁNH ANRÊ KIM TAEGON  

VÀ CÁC BẠN, TỬ ÐẠO 

Lễ Nhớ 

Bài Ðọc (Cựu Ước)            Kn 3, 1-9  

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ 

sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không 

hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt 

chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống 

trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ 

hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát 

chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử 

thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như 

của lễ toàn thiêu. 
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Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính 

sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài 

sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ 

ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì 

sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn 

Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài Ðọc (Tân Ước)             Rm 8, 31b-39 

“Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta  

khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có 

thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, 

nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chằng ban 

cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo 

những kẻ Chúa chọn? (Chả lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên 

công chính? Ai sẽ kết án? (Chả lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết 

và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang 

biện hộ cho chúng ta? 

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô 

được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, 

bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu 

ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi 

giết”. 

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì 

Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: dù sự chết hay sự 

sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự 

hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật 

nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu 

mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con như những dòng suối 

ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

Alleluia             1 Pr 4, 14 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, 

thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 9, 23-26 

“Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo 

Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì 

chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất 

mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời 

lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được 

ích gì? 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ 

hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các 

Thiên Thần”. Ðó là lời Chúa. 

Ngày 21 tháng 09 

LỄ THÁNH MATTHÊU, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ               Mt 28 19-20 

Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa 

cho họ, và giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các 

con”. 

Bài Ðọc 1           Ep 4, 1-7. 11-13  

“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em 

hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em 

hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau 

trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà 

thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, 

cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ 

có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là 

Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi 

mọi người, và ở trong mọi người. 

Nhưng mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo 

lượng Ðức Kitô ban cho. Và chính Người đã ban cho kẻ làm Tông 

đồ, người làm Tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng Tin Mừng, kẻ khác 

nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn 

bị hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Ðức Kitô, cho đến khi 

mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết 

Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc của 

Ðức Kitô viên mãn.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; 

chúng con tuyên xưng Chúa là chúa tể. Lạy Chúa, ca đoàn vinh 

quang các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 9, 9-13 

“Hãy theo Ta”. - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn 

thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông 

ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa 

trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn 

cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái 

thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các 

ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe 

vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy 

thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có 

ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta 

không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội 

lỗi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                      Mt 9, 18 

Chúa phán: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng 

kêu gọi người tội lỗi”. 
 

Ngày 29 tháng 09 

LỄ THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ          Tv 102, 20 

Hãy chúc tụng, hỡi các thiên thần, dũng lực hùng anh, là những 

vị thi hành lời Chúa, hầu vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền. 

Bài Ðọc 1         Ðn 7, 9-10. 13-14  

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô 

Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người 

tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe 

như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy 

như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ 

chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được 

mở ra. 

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

thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị 

Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban 

cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, 

chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: Quyền năng của Ngài là 

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

Ngài không khi nào bị phá huỷ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc          Kh 12, 7-12 

“Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con Rồng”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. 

Ðã xảy ra có đại chiến trên trời: Michael và các thiên thần của 

Ngài giao chiến với con Rồng. Con Rồng và các thiên thần phe nó 

nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không 

còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con 

Rắn thái sơ, gọi là quỷ hay Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó 

đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào 

xuống làm một với nó. 

Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: “Nay đã thành sự: 

toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và 

quyền bính của Ðức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ 

cáo tội anh em ta, kẻ tố cáo họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. 

Và họ đã thắng được nó nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng 

của họ, họ đã không ham sống sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi 

các tầng trời, và các người ở nơi ấy!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời 

miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, 

con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung 

thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con; Chúa đã ban 

cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 
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Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe 

những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: 

“Thực vinh quang của Chúa lớn lao!” 

Ð.  Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa 

(c. 1c). 

Alleluia            Tv 102, 21 

Alleluia, alleluia! - Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, 

chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 1, 47-51 

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa 

 lên xuống trên Con Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông 

rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. 

Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: 

“Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta 

đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con 

Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với 

ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ 

thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta 

nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên 

thần Chúa lên xuống trên Con Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 137, 1 

Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng; trước mặt các thiên 

thần, con đàn ca mừng Chúa. 
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Ngày 01 tháng 10 

LỄ THÁNH TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU, TIẾN SĨ 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ         x. Đnl 32, 10-12 

Chúa bao bọc và dạy dỗ người; Chúa gìn giữ người như con 

ngươi trong mắt của Chúa. Như chim phượng hoàng dương cánh, 

Chúa nâng người lên và vác trên vai. Chỉ có Chúa là Đấng dẫn dắt 

người.  

Bài Ðọc 1                Is 66, 10-14c  

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai 

yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than 

khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê 

nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang 

của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an 

chảy đến nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác 

lũ, các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu 

trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và 

tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, 

lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và 

tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 130, 1. 2. 3 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn 

cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều 

quá tầm trí mọn. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 
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2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như 

trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong 

con. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn 

đời. 

Ð. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. 

Alleluia                 x. Mt 11, 25 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì 

Cha đã mạc khải các mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - 

Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 18, 1-4 

“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ,  

các con sẽ không được vào Nước Trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa 

Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ 

nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: 

nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào 

Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn 

nhất trong Nước Trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 18, 3 

Chúa phán: “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con 

sẽ không được vào nước trời”. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 02 tháng 10 

LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ             Đn 3, 58 

Hỡi các thiên thần Chúa, hãy chúc tụng Chúa, hãy xướng lên 

bài ca vãn và suy tôn Chúa muôn đời. 

Bài Ðọc 1              Xh 23, 20-23a 

“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”. 

Trích sách Xuất Hành. 

Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt 

ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã 

dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy 

nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha 

thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta 

trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì 

Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, 

và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi 

trước mặt ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca          Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 

Ð.  Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó 

gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11). 

1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ 

dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là 

chiến luỹ nơi con nương náu; lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài”. 

Ð.  Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó 

gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11). 
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2) Vì Chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, 

và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng 

cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: lòng trung 

tín của Người là mã giáp và khiên thuẫn. 

Ð.  Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó 

gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11). 

3) Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn 

e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong bóng 

tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại. 

Ð.  Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó 

gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11). 

4) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén 

bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc 

bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. 

Ð.  Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó 

gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11). 

Alleluia            Tv 102, 21 

Alleluia, alleluia! - Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, 

chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm              Mt 18, 1-5. 10 

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng 

 thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa 

Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ 

nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các 

con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được 

vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là 

kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như 

thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng,  
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đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các 

con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan 

Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 137, 1 

Lạy Chúa con, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng 

Chúa. 

Ngày 04 tháng 10 

LỄ THÁNH PHANXICÔ ASSISI 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ          

Thánh Phanxicô, người của Thiên Chúa, đã lìa xa nhà cửa, từ 

bỏ gia nghiệp, và trở nên túng thiếu nghèo khó, nhưng Chúa đã cất 

nhắc người lên. 

Bài Ðọc 1           Gl 6, 14-18  

“Nhờ cây Thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi,  

và tôi cho thế gian”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một 

điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho 

thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng 

có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện 

chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc 

đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì 

không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh 

của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca            Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa, con 

thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và 

phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là 

điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt 

Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao 

núng. 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy 

hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn 

muôn đời! 

Ð. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Alleluia                 x. Mt 11, 25 

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì 

Cha đã mạc khải các mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 25-30 

“Chúa đã giấu các điều ấy cùng kẻ khôn ngoan thông thái,  

và đã tỏ bày ra cho những kẻ bé mọn”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời 

đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người  
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hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho 

những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. 

“Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết 

Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con 

muốn mạc khải cho. 

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, 

Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và 

hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và 

tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và 

gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Mt 5, 3 

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của 

họ. 

Ngày 07 tháng 10 

LỄ ÐỨC MẸ MÂN CÔI 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ           Lc 1, 28.42 

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, Bà 

có phước lạ hơn mọi người nữ, và Con lòng bà gồm phước lạ. 

Bài Ðọc 1               St 3, 9-15. 20  

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi  

và miêu duệ người phụ nữ”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở 

đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa 

đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. 

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi 

trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm  
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ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại:”Người phụ nữ Chúa đã 

cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. 

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm 

điều đó?” Người phụ nữ thưa:”Con rắn đã lừa dối con và con đã 

ăn”. 

Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, 

mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ 

bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ 

đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và 

miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì 

sẽ rình cắn gót chân người”. 

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng 

sinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi  

 (c. 1a). 

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được 

gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, 

vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi  

 (c. 1a). 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu 

đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, 

và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh 

năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi  

 (c. 1a). 
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3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống 

Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, 

Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi  

 (c. 1a). 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, 

Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, 

và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. 

Ð.  Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi  

 (c. 1a). 

Bài Ðọc 2           Rm 5, 12. 17-19 

“Nơi nào tội lỗi đầy tràn, thì Người ban ơn thánh dư dật”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập 

vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền 

đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của 

một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người 

lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được 

thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô. 

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như 

thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người 

đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội 

không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội 

nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở 

thành kẻ công chính cũng như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                Lc 1, 28 

Alleluia, alleluia! Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở 

cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.  

Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 1, 26-38 

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy 

ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối 

rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria 

đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, 

hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và 

được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi 

báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, 

và triều đại Người sẽ vô tận. 

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào 

được, vì tôi không biết đến người nam?” 

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy 

quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ 

sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, 

Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và 

nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; 

vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. 

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 31 

Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su. 
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Ngày 15 tháng 10 

LỄ THÁNH NỮ TÊRÊXA AVILA, TIẾN SĨ 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ          Tv 41, 2-3 

Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, lạy 

Chúa Trời con! Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời mạnh mẽ hằng 

sống. 

Bài Ðọc 1                 Rm 8, 22-27  

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta  

bằng những tiếng than khôn tả”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật 

đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải 

chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã 

được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ 

trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và 

cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà 

chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì 

không phải là hy vọng nữa. Vì ai thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng 

nó nữa. Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông 

thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi. 

Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng 

ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng 

chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn 

tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. 

Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                Tv 18, 8. 9. 10. 11 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (x. Ga 6, 64b). 
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1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố 

định, phá ngu kẻ dốt. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (x. Ga 6, 64b). 

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh 

Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (x. Ga 6, 64b). 

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết 

của Chúa chân thực, công minh hết thảy. 

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (x. Ga 6, 64b). 

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; 

ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.  

Ð. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (x. Ga 6, 64b). 

Bài Ðọc 2               1 Cr 1, 18-25 

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá, ... 

là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với 

những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng 

ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: 

“Ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê 

bỏ sự thông sáng của những người thông sáng”. Người khôn ngoan 

ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên 

Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại 

sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của 

Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn 

dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, 

các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm 

kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô 

chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái,  
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một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những 

người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, 

quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì 

sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài 

người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ 

của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia               Mt 5, 16 

Alleluia, alleluia! - Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước 

mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi 

khen Cha các con ở trên trời. - Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 5, 13-19 

“Các con là sự sáng thế gian”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là 

muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho nó mặn 

lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra 

ngoài cho người ta chà đạp lên nó. 

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, 

không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để 

dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi 

người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước 

mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi 

khen Cha các con trên trời. 

“Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên 

tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo 

thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy 

trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. 

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy 

người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời;  
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trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là 

người cao cả trong Nước Trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 88, 2 

Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế 

hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. 
 

Ngày 17 tháng 10 

LỄ THÁNH INHAXIÔ ANTIÔKIA,  

GIÁM MỤC, TỬ ÐẠO 

Lễ Nhớ 

Ca nhập lễ         Gl 2, 19-20 

Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Ki-tô: Tôi 

sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi; hiện 

giờ tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến 

tôi, và đã phó mình vì tôi. 

Bài Ðọc 1               Pl 3, 17 - 4, 1  

“Quê hương chúng ta ở trên trời”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt 

nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi 

chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây 

tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với 

thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là 

cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ 

chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương 

chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ 

của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền 

lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. 
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Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc 

và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ 

ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo 

hãy nghe và hãy mừng vui. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ 

danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã 

cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ 

ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và 

Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người 

sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho 

biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi 

Người. 

Ð. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ (c. 5b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 
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Alleluia               Gc 1, 12 

Alleluia, alleluia! - Phúc cho người biết kiên tâm chịu cám dỗ 

thử thách, vì khi thí luyện thành công, họ sẽ lĩnh triều thiên sự sống. 

- Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 12, 24-26 

“Nếu hạt lúa mì thối đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy 

nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, 

thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều 

bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở 

đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, 

hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. 

Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Tôi là hạt lúa mì của Chúa Ki-tô: Chớ gì răng thú dữ nghiền nát 

tôi ra, để trở thành tấm bánh tinh tuyền. 
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Ngày 18 tháng 10 

LỄ THÁNH LUCA, THÁNH SỬ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ                 Is 52, 9 

Đẹp thay bước chân người đi khắp núi đồi rao giảng tin thái 

bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ. 

Bài Ðọc 1              2 Tm 4, 9-17a  

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 

Con thân mến, Ðêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời 

này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens thì đi Galata, Titô đi 

Ðalmatia. Chỉ còn một mình Luca ở với cha. Con hãy đem Marcô đi 

và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha chu toàn sứ 

vụ. Còn Tykicô, thì cha đã sai đi Êphêxô rồi. Cái áo khoác cha để 

quên tại nhà ông Carpô ở Troa, khi con tới, hãy mang đến cho cha, 

cả những cuốn sách và nhất là những mảnh da thuộc để viết. 

Anh thợ đồng Alexanđrô làm cho cha phải chịu nhiều điều 

khốn khổ. Chúa sẽ trả báo cho nó tuỳ theo công việc nó đã làm. Cả 

con nữa, con cũng phải xa lánh nó, vì nó kịch liệt phản đối lời giảng 

dạy của chúng ta. 

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ 

cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng 

Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao 

giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca           Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18 

Ð.  Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh 

quang cao cả nước Chúa (c. 12). 
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1) Lạy Chúa, mọi công việc của Chúa hãy chúc tụng Chúa, và 

các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên 

vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng. 

Ð.  Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh 

quang cao cả nước Chúa (c. 12). 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang 

cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ 

quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. 

Ð.  Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh 

quang cao cả nước Chúa (c. 12). 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu 

thương trong mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu 

cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. 

Ð.  Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh 

quang cao cả nước Chúa (c. 12). 

Alleluia             Ga 15, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con, 

để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm             Lc 10, 1-9 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông 

cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính 

Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ 

gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của 

Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói 

rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng 

chào hỏi ai dọc đường. 
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“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà 

này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ 

đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. 

Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng 

được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành 

nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta 

dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 

Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Lc 10, 1.9 

Chúa đã sai môn đệ đi rao giảng trong các thành rằng: “Nước 

Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. 
 

Ngày 19 tháng 10 

LỄ THÁNH GIOAN BRÉBEUF 

THÁNH ISAÁS JOGUES VÀ CÁC BẠN 

Lễ Nhớ 

Bài Ðọc 1                 2 Cr 4, 7-15  

“Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình 

 sự chết của Ðức Giêsu”. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những 

bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ 

không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, 

nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt 

vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng 

không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự 

chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi 

thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Ðức 

Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức  
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Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta.  

Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động 

nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã 

chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”, và chúng tôi tin, nên chúng 

tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu 

sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu, và 

sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh 

em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng 

vinh quang Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng 

suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về 

trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5). 
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Alleluia           Mt 28, 19a. 20b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy 

muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

- Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 28, 16-20 

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. 

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-

thêu. 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã 

chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ 

còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền 

năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi 

giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con 

và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 

các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ngày 28 tháng 10 

LỄ THÁNH SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ        

Đây là những vị thánh mà Chúa đã tuyển chọn trong tình yêu 

chân thành, và ban cho các ngài vinh quang muôn đời. 

Bài Ðọc 1                  Ep 2, 19-22  

“Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ  

và các tiên tri”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách 

qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là 

người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng  
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của các Tông đồ và Tiên tri, và chính Ðức Kitô làm đá góc tường. 

Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh 

trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một 

với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyện tụng cho đêm kia. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; 

chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa tể; lạy Chúa, ca đoàn vinh 

quang các tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 6, 12-19 

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt 

đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các 

môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon 

mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, 

Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông 

Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và 

Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng 

lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng  
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đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và 

miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được 

chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng 

được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự 

nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 23 

Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha 

Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến, và ở trong người 

ấy”. 

Ngày 01 tháng 11 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ        

Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa, khi cử hành ngày lễ 

kính các thánh nam nữ, và các thiên thần hân hoan về việc mừng lễ 

trọng các thánh, và đồng ca ngợi Con Thiên Chúa. 

Bài Ðọc 1            Kh 7, 2-4, 9-14  

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ 

thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời 

mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi 

bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn 

phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ 

của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng 

ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel. 

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm 

được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ 

tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc  
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áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: 

“Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con 

Chiên”. 

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và 

các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ 

lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, 

cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi 

muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: 

“Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” 

Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi 

rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và 

tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ð. Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a). 

1) Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và 

muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái 

đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi. 

Ð. Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a). 

2) Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong 

thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, 

không để lòng xuôi theo sự giả trá. 

Ð. Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a). 

3) Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của 

Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, 

những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp. 

Ð. Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a). 
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Bài Ðọc 2           1 Ga 3, 1-3 

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa 

Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên 

Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, 

vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta 

là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. 

Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, 

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy 

vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng 

Thánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             Mc 11, 28 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi 

những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các 

con”. - Alleluia. 

Phúc Âm                   Mt 5, 1-12a 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và 

lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người 

mở miệng dạy họ rằng: 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ 

nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc 

cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - 

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. 

- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem 

Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi  
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là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, 

vì Nước Trời là của họ. 

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và 

bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con 

hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở 

trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Mt 5, 8.18 

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem 

Thiên Chúa; phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là 

con Thiên Chúa; phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 

nước trời là của họ. 

Ngày 02 tháng 11 

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ÐÃ QUA ÐỜI 

Lễ Nhớ 

LỄ NHẤT 

Ca nhập lễ               1 Tx 4, 14; 1Cr 15, 22 

Như Chúa Giê-su đã chết và sống lại thế nào, thì Thiên Chúa 

cũng sẽ đem họ đến làm một với Người nhuvư ậy.  f cũng như mọi 

người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được 

tác sinh trong Đức Ki-tô như vậy. 

Bài Ðọc 1             Rm 6, 3-9  

“Chúng ta phải sống đời sống mới”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức 

Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và 

chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong 

sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha 

mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời 

sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong  
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cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng 

được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy. 

Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu 

đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta 

không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được 

giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng 

ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức 

Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết 

không còn làm chủ được Người nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5). 

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5). 

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a). 

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. - Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an 

ủi lòng con. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5). 

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 
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Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5). 

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong 

đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư 

lâu dài. 

Ð. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5). 

Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc 

nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a). 

Alleluia                Ga 11, 25-26 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn 

bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”. - Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 6, 51-59 

“Thịt Ta thật là của ăn,  

và máu Ta thật là của uống”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh 

hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và 

bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy 

người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể 

lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” 

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: 

Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các 

ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống 

máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày 

sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn 

thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng 

như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ 

ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời  
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xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. 

Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 11, 25-26 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có 

chết cũng sẽ sống, và kẻ nào sống và tin Ta, sẽ không chết muôn 

đời”. 

LỄ NHÌ 

Ca nhập lễ          x. 4 Er 2, 34-35 

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu, chiếu soi trên các linh hồn ấy. 

Bài Ðọc 1              Kn 3, 1-9 

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ 

sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không 

hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt 

chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống 

trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ 

hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát 

chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử 

thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như 

của lễ toàn thiêu. 

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính 

sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài 

sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ 

ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì 

sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn 

Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 24, 6-7bc. 17-18. 20-21 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b). 

Hoặc đọc:  Lạy Chúa, phàm ai trông cậy Chúa, ắt chẳng hổ 

ngươi (c. 3b). 

1) Lạy Chúa, xin nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương 

xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của 

Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b). 

Hoặc đọc:  Lạy Chúa, phàm ai trông cậy Chúa, ắt chẳng hổ 

ngươi (c. 3b). 

2) Xin cho lòng con được nhẹ bớt lo âu, và giải thoát con khỏi 

cảnh ưu tư phiền muộn. Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn khổ của 

con, và tha thứ hết mọi điều tội lỗi. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b). 

Hoặc đọc:  Lạy Chúa, phàm ai trông cậy Chúa, ắt chẳng hổ 

ngươi (c. 3b). 

3) Xin gìn giữ mạng sống con và giải thoát con, đừng để con bẽ 

bàng vì đã tìm nương tựa Chúa. Nguyện cho lòng con vô tội và 

trung thứ bảo vệ con, vì con trông cậy vào Ngài, thân lạy Chúa. 

Ð. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b). 

Hoặc đọc:  Lạy Chúa, phàm ai trông cậy Chúa, ắt chẳng hổ 

ngươi (c. 3b). 

Alleluia            2 Tm 2, 11-12a 

Alleluia, alleluia! - Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì 

chúng ta cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, 

chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. - Alleluia. 
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Phúc Âm           Lc 23, 33. 39-43 

“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập 

giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả 

Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: “Lạy Cha, xin tha cho 

chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Rồi chúng rút thăm mà 

chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập 

giá cũng sỉ nhục người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu 

ông và cứu chúng tôi nữa”. 

Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà 

mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích 

đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, còn ông này, ông 

có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy 

Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: 

“Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng 

với Ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              x. Er 2, 35.34 

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trên các linh 

hồn, cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng 

hay xót thương. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên 

muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu, chiếu soi trên các linh hồn ấy, 

cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay 

xót thương. 

LỄ BA 

Ca nhập lễ              Rm 8, 11 

Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su Ki-tô từ cói chết sống lại, 

cũng cho xác phàm hay chết của chúng ta sống lại, nhờ Thánh Thần 

ngự trong chúng ta. 
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Bài Ðọc 1           Rm 5, 5-11 

“Chúng ta đã nên công chính trong Máu của Người,  

và nhờ Người chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm 

hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo 

kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho 

người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. 

Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, 

nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa 

Kitô đã chết vì chúng ta. 

Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu 

của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. 

Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được 

giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi 

khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của 

chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển 

trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người 

mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca        Tv 26, 1. 4. 7 và 8b và 9a. 13-14 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Hoặc đọc:  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 

Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13). 

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng 

phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Hoặc đọc:  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 

Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13). 
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2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi 

được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm 

của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Hoặc đọc:  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 

Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13). 

3) Lạy Chúa, xin nghe con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời 

con. Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa 

con. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Hoặc đọc:  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 

Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13). 

4) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa 

trong cõi nhân sinh. Hãy trông đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy 

phấn khởi tâm hồn và trông đợi Chúa. 

Ð. Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a). 

Hoặc đọc:  Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 

Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13). 

Alleluia               Ga 6, 39 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ý của Cha là hễ sự gì Người 

đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết Ta sẽ cho nó 

sống lại”. - Alleluia. 

Phúc Âm                Ga 17, 24-26 

“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) “Lạy 

Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu 

chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà 

Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế  
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gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con 

biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con 

đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để 

tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              1 Pr 2, 5 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên 

giống như thân xác sáng láng của Người. 
 

Ngày 09 tháng 11 

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ÐƯỜNG LATÊRANÔ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ             Kh 21, 2 

Tôi đã thấy thành thánh Giêrusalem mới tự trời xuống, từ nơi 

Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương, được trang điểm cho tân lang 

của mình. 

Bài Ðọc 1               Ed 47, 1-2. 8-9. 12  

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra,  

và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và 

đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà 

Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về 

phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía 

ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên 

phải. Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía 

đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất 

trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống 

động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và 

nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai 

bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ 

không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có 

trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng 

làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca              Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9 

Ð.  Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5). 

1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng 

cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, 

dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả. 

Ð.  Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5). 

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó 

không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. 

Ð.  Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5). 

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng 

bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người 

thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. 

Ð.  Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân 

hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5). 

Bài Ðọc 2            1 Cr 3, 9b-11. 16-17 

“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân 

sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề,  
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đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy 

xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể xây dựng 

một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô. 

Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh 

Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền 

thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền 

thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             2 Sb 7, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta đã chọn lựa và thánh hoá 

nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. - 

Alleluia. 

Phúc Âm          Ga 2, 13-22 

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-

lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, 

chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây 

thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền 

thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế 

của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những 

thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. 

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà 

Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. 

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng 

tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: 

“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng 

lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được 

đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng 

Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa  
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Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin 

Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              1 Pr 2, 5 

Anh em như những viên đá sống động, hãy để Chúa xây dựng 

anh em nên tòa nhà thiêng liêng, nên hàng tư tế thánh. 
 

Ngày 18 tháng 11 

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ÐƯỜNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 

Ca nhập lễ              Tv 44, 17-18 

Ngài sẽ phong họ làm quan trên cả sơn hà, họ sẽ ghi nhớ danh 

Ngài tới muôn thế hệ, bởi đó chư dân sẽ ca tụng Ngài tới muôn ngàn 

đời. 

Bài Ðọc 1             Cv 28, 11-16. 30-31  

“Như thế là chúng tôi đã trẩy đi Rôma”. 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Sau ba tháng, chúng tôi lên đi trên chiếc tàu Alexandria, tàu này 

có hiệu là Dioscuri, đã trú tại đảo (Mêlita) trong mùa đông qua. Khi 

đến thành Syracusa, chúng tôi lưu lại đó ba ngày. Rồi từ đó, chúng 

tôi đi dọc theo bờ biển mà đến Rêgiô. Ngày hôm sau, nhờ có gió 

nam nên hai ngày sau chúng tôi đến Putêôlô. Tại đó, chúng tôi có 

gặp được anh em, họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày, và thế là 

chúng tôi đã trẩy đi Rôma. 

Khi các anh em ở Rôma nghe tin chúng tôi đến, họ ra đón rước 

chúng tôi tận chợ Appiô và tại Tam Quán. Khi Phaolô trông thấy 

họ, liền tạ ơn Thiên Chúa và được lòng trông cậy vững vàng. Khi 

chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính 

canh. 

Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả 

những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ  
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những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn 

cấm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca         Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Ð. Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b). 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð. Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð. Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b). 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ 

mừng vui và đàn ca. 

Ð. Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b). 

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đần cầm, với cây đàn cầm, với 

điệu nhạc du dương. Hãy thổi sáo và rúc tù và, hãy hoan hô trước 

thiên nhan Chúa là Vua. 

Ð. Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b). 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa, 

chúng con tuyên xưng Chúa là chúa tể. Lạy Chúa, ca đoàn vinh 

quang các tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phúc Âm                Mt 14, 22-33 

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

(Khi dân chúng đã ăn no), Lập tức Chúa Giêsu giục các môn đệ 

trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. 

Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa 

biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người 

đi trên biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!” và các ông 

sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: 

“Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, 

nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến 

cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi 

và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập 

tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao 

lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những 

người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con 

Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 6, 69.70 

Lạy Thầy, Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng 

con, chúng con tin rằng: Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa. 
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Ngày 24 tháng 11 

LỄ THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC, 

VÀ CÁC BẠN TỬ ÐẠO 

(Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam) 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ                    Tv 125, 5 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Bài Ðọc 1              Kn 3, 1-9  

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ 

sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người 

không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ 

biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài 

sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu 

khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một 

giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã 

thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài 

như của lễ toàn thiêu. 

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính 

sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài 

sẽ xét sử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ 

ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì 

sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn 

Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. 

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca       Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 
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1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi 

dường như Người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi 

chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với 

họ cách đại lượng”. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con, như những dòng suối 

ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về 

hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Ð.  Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng 

rỡ hân hoan (c. 3). 

 (Khi mừng theo bậc Lễ Trọng thì có Bài Ðọc II này): 

Bài Ðọc 2               1 Cr 1, 17-25 

“Vì tiếng nói của Thập Giá  

là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao 

giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập giá 

của Ðức Kitô ra hư không. 

Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những 

kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì 

điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: “Ta sẽ  
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phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự 

thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? 

Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu?” Nào Thiên Chúa 

chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? Vì 

thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa 

mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ 

của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-

thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn 

ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh 

trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ 

đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của 

Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của 

Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu 

đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia             1 Pr 4, 14 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, 

thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - 

Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 10, 17-22 

“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy,  

để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy 

coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh 

đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm 

quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại 

được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo 

nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết 

phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh  
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Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp 

con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì 

danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến 

cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Rm 8, 38-39 

Dầu là sự sống hay sự chết, hoặc bất cứ một thọ sinh nào, 

không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 
 

Ngày 30 tháng 11 

LỄ THÁNH ANRÊ, TÔNG ÐỒ 

Lễ Kính 

Ca nhập lễ            x. Mt 4, 18-19 

Trên bờ biển Galilêa, Chúa thấy hai anh em Phêro và Anrê, và 

Người kêu goi các ông: “Các ngươi hãy theo ta, Ta sẽ làm cho các 

ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. 

Bài Ðọc 1                 Rm 10, 9-18  

“Lòng tin có là nhờ nghe, 

 còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi 

tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ 

được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng 

ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. 

Nhưng người ta kêu cầu thế nào được với Ðấng mà họ không 

tin? Hoặc làm sao họ tin được Ðấng họ không nghe nói tới? Nhưng 

nghe thế nào được, nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng thế 

nào được, nếu không được ai sai đi? Như có lời chép rằng: “Cao 

quý thay chân những người rao giảng sự bình an, rao giảng tin 

lành!” Nhưng không phải mọi người đều suy phục Tin Mừng cả  
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đâu. Vì Isaia nói rằng: “Lạy Chúa, nào có ai tin lời chúng con rao 

giảng?” 

Vậy lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô. 

Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe đến? Quả 

thật, tiếng của những vị đó đã vang dội ra khắp địa cầu, và lời của 

những đấng ấy được truyền đến tận cùng thế giới. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca             Tv 18, 2-3. 4-5 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không 

kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm 

này truyền tụng cho đêm kia. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh 

chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, 

và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. 

Ð. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a). 

Alleluia               Ga 9, 19 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các ngươi hãy theo Ta; Ta sẽ 

làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. - 

Alleluia. 

Phúc Âm          Mt 4, 18-22 

“Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, 

Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em 

ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người 

bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi 

trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó  
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mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác 

là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong 

thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông 

bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 41-42 

Anrê nói với em ông là Simon rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng 

Mêsia, tức là Đức Ki-tô”. Và ông đưa Phêrô đến cùng Chúa Giê-su. 
 

Ngày 03 tháng 12 

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ               Is 52, 7 

Đẹp thay gót chân người rảo khắp đồi núi, loan báo tin hòa 

bình, loan báo tin mừng, và rao giảng ơn cứu độ. 

Bài Đọc 1             1Cr 9, 16-19. 22-23 

“Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Phúc Âm, thì không phải 

để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô 

phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm. Giá nếu tôi tự ý 

đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi 

phải làm tròn nghĩa vụ đã giao cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi 

ở đâu? Khi rao giảng Phúc Âm, tôi đem Phúc Âm biếu không, tôi 

không dùng quyền mà Phúc Âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự 

do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, 

hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau 

đối với những kẻ yếu đau để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi 

sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất  
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cả những việc đó, tôi làm vì Phúc Âm, để được thông phần vào lợi 

ích của Phúc Âm. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca          Tv 95, 1.2a, 2b-3. 7-8a. 10 

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, 

toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường 

thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn 

quốc. 

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

3) Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính 

tặng Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Chúa vinh 

quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang 

nhà Chúa. 

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay. Người cai quản 

chư dân theo đường đoan chính. 

Đ. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

Alleluia                 Is 45, 8 

All. All. – Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ các dân tộc: Ta ở với các 

con mọi ngày cho đến tận thế”. - All. 

Phúc Âm               Mc 16, 15-20 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”. 

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. 

Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận  
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phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân 

danh Thày, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong 

tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên 

những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi 

nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên 

Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa 

cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những 

phép lạ kèm theo. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Mc 16, 15; Mt 28, 20 

Chúa phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng, 

này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày”. 
 

Ngày 08 tháng 12 

ÐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ        

Tôi hớn hở bui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong 

Thiên Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo 

công chính cho tôi, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. 

Bài Ðọc 1               St 3, 9-15. 20 

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi  

và miêu duệ người phụ nữ”. 

Trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở 

đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, 

nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. 

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi 

trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi 

không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm  
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bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên 

Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” 

Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. 

Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô 

phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi 

bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt 

mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu 

duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ 

rình cắn gót chân người”. 

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng 

sinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca                 Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Ð.  Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc 

chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

Ð.  Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân 

Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và 

trung thành để sủng ái nhà Israel. 

Ð.  Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 

3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên 

Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ 

mừng vui, và đàn ca. 

Ð.  Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên 

những điều huyền diệu (c. 1a). 
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Bài Ðọc 2           Ep 1, 3-6. 11-12 

“Từ trước khi tạo thành vũ trụ,  

Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng 

mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã 

kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu 

cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong 

tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử 

đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho 

được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban 

tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người. 

Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần 

gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành 

mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh 

quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước 

trong Ðức Kitô. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia! - Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, 

Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. - 

Alleluia. 

Phúc Âm           Lc 1, 26-38 

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ 

Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy  
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ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các 

người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý 

nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa 

với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là 

Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. 

Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người 

sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” 

Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào 

được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa 

Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao 

trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và 

được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã 

thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu 

tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa 

không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin 

vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               

Lạy Mẹ Maria, thiên hạ đã nói về Mẹ bao nhiêu điều vinh hiển, 

vì từ nơi Mẹ, mặt trời công chính đã mọc lên, là Đức Ki-tô Thiên 

Chúa chúng con. 
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CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 

Bài Ðọc 1              Is 60, 1-6 

Trích sách Tiên Tri Isaia. 
1 Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh 

quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2 Kìa 

bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên 

ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất 

hiện trên ngươi. 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua 

chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 4 Ðưa mắt 

nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai 

ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. 5 Trước 

cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, 

vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ 

tràn đến với ngươi. 6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an 

và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng 

với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca            Tv 18, 2-5 

Ð. Âm thanh họ truyền khắp địa cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Ð. Âm thanh họ truyền khắp địa cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó. 

Ð. Âm thanh họ truyền khắp địa cầu. 
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Bài Ðọc 2          1 Tm 2, 1-8 

Trích Thư Thánh Phaolô Tông Ðồ Gửi Tín Hữu Timôthê. 
1 Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu 

nguyện, kỳ đảo, tạ ơn cho hết mọi người, 2 cho vua Chúa và hết các 

người quyền cao chức trọng, ngõ hầu ta được qua một đời yên hàn, 

ổn định, trong đạo đức vẹn toàn và nghiêm chỉnh. 3 Ðó là điều tốt 

lành, đẹp lòng Thiên Chúa, Cứu Chúa của ta. 4 Người muốn cho 

mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. 5 Vì chỉ có một 

Thiên Chúa và cũng chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và 

nhân loại: 6 một người, là Ðức Yêsu, Ðấng đã thí mình làm giá 

chuộc thay cho mọi người; chứng đã tuyên ra vào chính thời chính 

buổi, 7 mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm tông đồ -- và tôi nói thật, 

chứ không nói dối -- làm tấn sĩ dân ngoại, trong đức tin, trong sự 

thật. 
8 Vậy tôi muốn nam nhân cầu nguyện mọi nơi thì giăng lên 

những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài đọc sau đây: 

Bài Ðọc 2             Act 1, 3-8 

Trích sách Công Vụ Tông Ðồ. 

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, 3 Người lại còn dùng nhiều cách 

để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ 

hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các 

ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các 

Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi 

Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, 

“điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gioan thì làm 

phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép 

rửa trong Thánh Thần. 
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6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa 

Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen 

không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn 

Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 

anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các 

miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia                Mt 28, 19-20 

Alleluia, alleluia! - Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai 

người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, 

Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại 

nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mc 16,15-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
15 Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ 

rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu thanh 

tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. 17 Những dấu 

lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các 

thứ tiếng, 18 Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm 

thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay 

cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”. 
19 Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời 

và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, 

có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài Phúc Âm sau đây: 

Phúc Âm                Mt 28, 16-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức 

Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái 

lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Ðức Giêsu đến gần, nói với 

các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy 

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy 

bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Thứ Năm Tuần Thứ Tư của Tháng 11 

LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA 

(Thanksgiving Day) 

Bài Ðọc 1                Hc 50, 24-26  

“Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”. 

Trích sách Huấn Ca. 

Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Ðấng đã 

thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống 

chúng ta phấn khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ và đã đối xử 

với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho 

chúng ta niềm hân hoan tâm hồn và cho đời sống chúng ta ở Israel 

được an bình đến muôn đời. Israel tin tưởng rằng lòng từ bi của 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để Người giải thoát chúng ta trong 

những ngày chúng ta đang sống. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca           1 Sb 29, 10bc. 11. 12 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa 

đáng chúc tụng tự đời đời tới muôn muôn thuở. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, 

lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất 

là của Chúa. Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của 

Chúa, và vinh quang là của Chúa. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

3) Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh, quyền bính đều 

ở trong tay Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền. 

Ð.  Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của 

Chúa (c. 13b). 

Hoặc đọc: Alleluia. 

Bài Ðọc 2           1 Cr 1, 3-9 

“Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm 

tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa 

Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn  
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ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi 

anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong 

chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ 

ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách 

trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là 

Ðấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia              1 Ep 1, 3 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi 

phúc lành thiêng liêng trong Ðức Kitô. - Alleluia. 

Phúc Âm                 Lc 17, 11-19 

“Người ấy đến sấp mình dưới chân  

Chúa Giêsu và tạ ơn Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới 

Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười 

người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy 

Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ 

rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi 

đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được 

lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến 

sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người; mà người ấy lại là 

người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không 

phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? 

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 

bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: 

vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Mt 18, 3 

Chúa phán: “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con 

sẽ không được vào nước trời”. 
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THÁNH LỄ TẤT NIÊN 

Ca nhập lễ        Ep 5, 19-20 

Đàn hát lên! Nhờ Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình dâng 

Thiên Chúa là Cha. Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử, vì 

Người ban muôn phúc lộc chan hòa. 

Bài đọc 1             Is 63, 7-9 

Bài trích sách tiên tri I-sai-a 

Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức 

Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi vì 

lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en, vì những gì 

Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa 

giàu ân. Người đã phán: “Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa 

con không biết lừa dối!” Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh, 

trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một thiên 

thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến 

và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và 

mang họ đi suốt thời gian quá khứ. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca         Tv 135,1 và3.4 và 23.25-26 (Đ. c.1b) 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

2) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục 

nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
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3) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Bài Đọc 2           1 Cr 1, 3-9 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín 

hữu Cô-rin-tô 

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm 

tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa 

Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn 

ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi 

anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong 

chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ 

ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách 

trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là 

Đấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Đó là lời Chúa 

Alleluia                 Ep 1, 3 

All. All. - Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành 

thiêng liêng trong Đức Kitô. - All. 

Phúc Âm                 Lc 17, 11-19 

“Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu  

và tạ ơn Người”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi ngang qua biên 

giới Samaria và Galilêa. Lúc Người vào một làng kia, thì gặp mười 

người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy  
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Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ 

rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi 

đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được 

lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến 

sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là 

người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không 

phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? 

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 

này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì 

lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc           Lc 1, 39-55 

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria 

và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, 

thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa 

Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các 

người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được 

Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà 

chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã 

tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. 

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan 

hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến phận 

hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có 

phước, vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền 

năng, và Danh Người là thánh. Ðức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia 

dành cho những ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai 

thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người 

quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận 

nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang,  
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Người đuổi về tay không. Người đã nhận săn sóc Israel tôi tớ 

Người, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã phán cùng tổ 

phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 115, 12-18 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban 

cho? Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa.  

THÁNH LỄ GIAO THỪA 

Ca nhập lễ            Tv 133, 3 

Cúi xin Đấng tạo thánh trời đất, xuống cho đoàn con muôn 

ngàn phúc cả từ núi thánh Sion. 

Bài Đọc 1           Ds 6, 22-27 

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel 

 và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Trích sách Dân Số. 

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó 

rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng 

thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ 

nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại 

cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con 

cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.  

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca            Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

Đ.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi 

khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và 

cho đến muôn đời. 
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Đ.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh 

Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên 

muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. 

Đ.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao 

thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? 

Đ.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn 

cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, 

với những bậc quân vương của dân Người. 

Đ.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến 

muôn đời (c. 2). 

Bài Đọc 2               1 Tx 5, 16-24 

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em  

được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện 

không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý 

Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt 

Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét 

mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình 

thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để 

thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong 

ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh  
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em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. 

Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất 

cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em 

được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!  

Đó là lời Chúa. 

Alleluia (Mùa Chay: bỏ Alleluia)      1 Sb 29, 10. 11b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng 

con, Chúa đáng được chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là 

của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm            Mt 5, 1-10 

“Hãy vui mừng hoan hỉ,  

vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người 

ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng 

dạy rằng: “Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước 

Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm 

cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc 

thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay 

những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay 

những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc 

thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của 

họ”.  

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc            Mt 7, 7-11 

“Ai xin thì sẽ được”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ 

được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin 

thì sẽ nhận được; ai tìm thì sẽ gặp; ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai 

trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? 

Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, 

dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha 

các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu 

khẩn Người?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Dt 13, 8 

Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và 

như vậy mãi đến muôn đời.  
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Ngày Mồng 1 Tết Âm Lịch 

THÁNH LỄ MINH NIÊN 

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 

Ca nhập lễ            Tv 64, 12 

Chúa đã ban một năm hồng ân, và cánh đồng của Chúa tràn đầy 

phong phú. 

Bài Ðọc 1           St 1, 14-18 

“Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, 

 ngày và năm tháng”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và 

hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và 

năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã 

xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng 

sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban 

đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên 

vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân 

chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                   Ds 6, 22-27 

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel  

và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Bài trích sách Dân Số. 

Chúa phán cùng Môisen rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái 

nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel, hãy nói với 

chúng thế nầy: Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con, xin 

Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé 

mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta 

trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca          Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11. 17-18 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

1) Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện nầy, xin hãy lắng tai, hết 

thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người 

quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần! 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

2) Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai họa, khi ác tâm quân 

thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người nầy tin cậy vào tài sản, 

chúng tự hào bì có bạc vạn tiền muôn? 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

3) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai 

dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, 

không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống mãi đời đời, không 

phải nhìn coi sự chết. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

4) Bởi lẽ người ta thấy chết cả những người khôn, đứa dại đứa 

ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của mình. 
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Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

5) Ðừng e ngại khi thấy ai giàu có, khi thấy tài sản nhà họ gia 

tăng; bởi lúc lâm chung, họ chẳng mang theo gì hết, và tài sản cũng 

không cùng họ chui xuống nấm mồ. 

Ð.  Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là 

của họ. (Mt 5, 3) 

Hoặc đọc:  Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và 

sự công chính của Người. (Mt 6, 33a) 

Hoặc đọc          Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14. 16 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 

1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu 

và vũ trụ nở ra, tự thuở nầy qua thuở kia, vẫn có Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 

2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua 

đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người 

trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 

3) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như 

cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều 

nó bị xén đi và nó héo khô. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 
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4) Xin dạy chúng tôi biết đếm ngày giờ, để chúng tôi luyện 

được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao 

giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 

5) Xin cho chúng tôi sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để 

chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho các 

bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy 

vinh quang Ngài. 

Ð.  Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 

(17c) 

Bài Ðọc 2               1 Cr 7, 29-31 

“Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi”. 

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín 

hữu Corintô. 

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều nầy là: Thời giờ 

vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy như không có: những ai 

than khóc, hãy ăn ở như không khóc; những ai hân hoan, hãy ăn ở 

như không hân hoan; những ai mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; 

những ai dùng sự đời nầy, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng 

bộ mặt thế gian nầy đang qua đi. 

Ðó là lời Chúa 

Hoặc đọc                Jac 4,13b-15 

“Anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao”. 

Bài trích thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ. 

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày 

mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn 

bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì 

đời sống anh em là cái gì? Là một chút hơi nước xuất hiện trong  
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giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: “Nếu Chúa muốn, 

và nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ làm điều nầy điều kia”. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia (Mùa Chay: bỏ Alleluia)    

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng 

tôi, Chúa đáng chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của 

Chúa. - Alleluia. 

Hoặc đọc  

Alleluia, alleluia! - Trải qua mọi ngày, chúng tôi chúc tụng 

Chúa; và chúng tôi ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm                Mt 11, 25-30 

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời 

đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền 

triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những 

kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được 

Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng 

không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả 

hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ 

và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, 

vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ 

gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ 

nhàng”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc                Ga 14, 23-27 

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và 

Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì 

không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, 

nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những 

điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh 

Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính người sẽ dạy các 

con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã 

nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an 

của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian 

ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                Ga 20, 19-23 

“Bình an cho các con”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các 

môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện 

đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói 

điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ 

các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 

các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người 

ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc           Mt 6,25-34 

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các 

con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho 

thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, 

và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng 

không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên 

trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai 

trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một 

gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm 

xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không 

làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay 

cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức 

được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, 

nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho 

như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các 

con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, 

hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều 

đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên 

vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của 

Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các 

con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. 

Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa Giê-su Ki-tô hôm nay, hôm qua, và chính Người hằng 

sống đến muôn đời.  
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Ngày Mồng 2 Tết Âm Lịch 

THÁNH LỄ CẦU CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ 

Ca nhập lễ        Cn 6, 20.23 

Con ơi giữ lấy lời Cha, chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn 

soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền, nhớ 

cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. 

Bài Ðọc 1              Hc 44,1.10-15 

“Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,  

cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.” 

Bài trích sách Huấn Ca. 

Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha 

ông của chúng ta qua các thế hệ. 

Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của 

các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được 

hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài 

giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực 

trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các 

ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm 

mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các 

ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp Ca               Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 

Ð.  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. (c.1) 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Ð.  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. (c.1) 
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2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Ð.  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. (c.1) 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 

Ð.  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. (c.1) 

4) Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem 

phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en 

vui hưởng thái bình. 

Ð.  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. (c.1) 

Bài Đọc 2             Ep 6,1-4.18-23 

Bài trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Êphêxô. 

Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần 

của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều 

răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và 

hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho 

con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng 

cách khuyên răn và sửa dạy. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy 

dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để 

được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn 

thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở 

miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan 

báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả 

khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao 

giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. 
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Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung 

thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa 

cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em 

vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để 

anh khích lệ tâm hồn anh em. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-

tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia          Tv 111, 1-2 

All. All. - Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng 

thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ 

hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. - 

All. 

Phúc Âm           Mc 7,1-2. 5-13a 

“Hãy thảo kính cha mẹ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ 

tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với 

những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. 

Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ 

ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn 

tay không tinh sạch?” 

Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý 

về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi 

miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả 

dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì 

các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài 

người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. 

Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để 

nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo  
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kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, người đó phải chết”. Còn các 

ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi 

có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa 

là của dâng cúng)”, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho 

cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục 

truyền lại cho nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc           Lc 1, 67-75 

“Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói 

tiên tri rằng: “Chúc tụng Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng 

thăm và cứu chuộc dân Người. Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một 

uy quyền cứu độ. trong nhà Ðavít là tôi tớ Chúa, như Người đã phán 

qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa; để giải 

phóng chúng ta khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét 

chúng ta; để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta, và nhớ lại lời thánh 

ước của Người: lời minh ước mà Người tuyên thệ, với Abraham tổ 

phụ chúng ta, rằng: Người cho chúng ta không còn sợ hãi, sau khi 

thoát khỏi tay quân thù, được phục vụ trước tôn nhan Người, trong 

thánh thiện và công chính trọn đời chúng ta”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Dt 13, 8 

Chúa nói; “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh 

chị em Ta, là mẹ Ta”. 
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Ngày Mồng 3 Tết Âm Lịch 

THÁNH LỄ CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM 

Ca nhập lễ            Tv 89, 17 

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân lành Chúa trên chúng con, và xin 

Chúa củng cố công việc tay chúng con làm ra. 

Bài Ðọc 1                 St 1,26 - 2,3  

“Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình 

ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp 

mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. 

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, 

Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo 

thành họ có nam có nữ. 

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy 

nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim 

trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: 

“Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt 

giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo 

giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã 

thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt 

đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm 

rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 

sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. 

Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và 

sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người 

nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong đó 

Người nghỉ việc tạo thành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc               St 2, 4b-9. 15 

“Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng,  

để họ trồng tỉa”. 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây 

nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài 

đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và 

chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, 

tưới khắp mặt đất. 

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí 

vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập 

một vườn tại E-đen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài 

đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, 

ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành biết dữ. Vậy 

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa 

và coi sóc vườn. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                 2 Cr 9, 8-11 

“Thiên Chúa đã cung cấp bánh để nuôi họ”. 

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 

Anh em thân mến, Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư 

tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn sung túc mọi mặt, vừa được 

dư dật dể làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã 

rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn 

tại muôn đời”. 

Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, 

thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát 

triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu 
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có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức 

đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Tv 103, 1-2a, 14-15, 24, 27-28 

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c) 

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa 

của tôi, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh 

sáng choàng thân như mang áo khoác. 

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c) 

2) Ngài khiến cỏ xanh mọc ra cho súc vật, và cây cối để con 

người xử dụng, để từ trong đất con người tạo ra cơm bánh, và rượu 

làm hoan hỉ lòng người; khiến cho mặt người lấp lánh dầu thơm, và 

bánh cơm tâm can người được bỗ dưỡng. 

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c) 

3) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo 

thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của 

Ngài. 

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c) 

4) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương 

thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, 

Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. 

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c) 

Alleluia (Mùa Chay: bỏ Alleluia)         Tv 67, 20 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia; 

Thiên Chúa là Ðấng cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. - 

Alleluia. 

Hoặc đọc             Mt 11, 28 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khó nhọc và 

gánh nặng, “hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”. - Alleluia. 
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Phúc Âm          Ga 5, 16-20 

“Chúa Cha yêu Chúa Con,  

và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã 

chữa bệnh trong ngày sabbat. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Cha Ta 

làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, các người Do 

thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật 

nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình 

ngang hàng với Thiên Chúa. 

Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Thật, Ta bảo thật cho các 

ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy 

Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y 

như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và bày tỏ cho 

Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn 

lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán thục”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc          Mt 6, 31-34 

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con chớ 

áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy 

gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng 

cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con 

hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn 

các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy 

lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có 

sự khốn khổ của ngày ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc          Mc 4,26-29 

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ,  

hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên 

Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay 

thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào 

người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: 

trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, 

người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Cl 3, 17 

Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành 

động, anh em hãy làm tất cả mọi sự nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, 

nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.  
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TẾT TRUNG THU 

CẦU CHO CÁC EM THIẾU NHI 

Ca nhập lễ            Tv 148, 3 

Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng Người , 

muôn tinh tú rạng soi. Các em nhi đồng khắp chốn khắp nơi, nào 

hãy ca mừng thánh danh Đức Chúa. 

Bài đọc 1         Hc 42, 15-16; 43, 1-2.6-10 

Bài trích sách Huấn ca. 

Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Chúa, những điều mắt 

thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Chúa mà có những công trình của Người. 

Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Chúa bao phủ 

công trình Người sáng tạo. Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời 

trong vắt. Nhìn ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay! Vừa ló 

rạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố: “Công trình của Đấng 

Tối Cao kỳ diệu dường nào!” 

Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn, làm dấu hiệu muôn đời chỉ 

rõ thời gian. Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ, có khi khuyết, có lúc 

lại tròn. Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng, theo chu kỳ 

tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm, làm đèn hiệu cho đạo binh trên 

chốn cao vời. 

Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng. Các vì sao lấp lánh là vẻ 

đẹp của bầu trời, là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của Đức 

Chúa. Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh, không 

chểnh mảng trong lúc canh đêm. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp ca           Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1). 

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ 

xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguốn nước, chỗ nghỉ ngơi, 

Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. 
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Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1). 

2) Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy 

danh Người. Lạy Chúa, dù bước đi trong thung lũng tối, con không 

lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là 

điều an ủi lòng con. 

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1). 

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối 

phương, đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn 

chan chứa. 

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1). 

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết nọi ngày trong 

đời sống, và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho toái thời gian rất ư 

lâu dài. 

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1). 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia! Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su 

Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta, bằng mọi 

phúc lành thiêng liêng trong Đức Ki-tô. Alleluia. 

Phúc âm              Mc 10, 13-16 

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô. 

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giê-su để 

Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy 

vậy, Chúa Giê-su bất bình và bảo các ông rằng; “Hãy để các trẻ nhỏ 

đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của 

những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón 

nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. 

Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. 

Đó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ 

Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy chứ đừng ngăn cản, vì 

chỉ những ai giống như chúng, mới được vào nước trời mà thôi”. 
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CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ 

(Bản Dịch Các GKPV) 

 MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 
CN. 1A CN. 1B CN. 1C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 2A CN. 2B CN. 2C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 3A CN. 3B CN. 3C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6  

CN. 4A CN. 4B CN. 4C 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 

23/12 24/12 VỌNG L.ĐÊM R.ĐÔNG B.NGÀY 26/12 27/12 28/12 

29/12 30/12 31/12 T.GIA A T.GIA B T.GIA C MẸ TC CN.2GS 02/01 

03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 H.LINH T.2 SHL T.3 SHL T.4 SHL 

T.5 SHL T.6 SHL T.7 SHL CGS CHỊU PR. A CGS CHỊU PR. B CGS CHỊU PR. C 

MÙA CHAY & PHỤC SINH 

THỨ TƯ LỄ TRO THỨ 5 SAU LỄ TRO THỨ 6 SAU LỄ TRO THỨ 7 SAU LỄ TRO 

CN. 1A CN. 1B CN. 1C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 2A CN. 2B CN. 2C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 3A CN. 3B CN. 3C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 4A CN. 4B CN. 4C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN. 5A CN. 5B CN. 5C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

L. LÁ A L. LÁ B L. LÁ C T2.TT T3.TT T4.TT L. DẦU T5.TT T6.TT 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: CANH THỨC VƯỢT QUA CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 

THỨ 2 BNPS THỨ 3 BNPS THỨ 4 BNPS THỨ 5 BNPS THỨ 6 BNPS THỨ 7 BNPS 

CN2PSA CN2PSB CN2PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN3PSA CN3PSB CN3PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN4PSA CN4PSB CN4PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN5PSA CN5PSB CN5PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN6PSA CN6PSB CN6PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN A LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C 

CN7PSA CN7PSB CN7PSC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LỄ CHÚA KITÔ VUA A   LỄ CHÚA KITÔ VUA B LỄ CHÚA KITÔ VUA C 

LỄ HIỆN XUỐNG (Vọng)   LỄ MÌNH THÁNH CHÚA A LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS A 

LỄ HIỆN XUỐNG (Chính ngày) LỄ MÌNH THÁNH CHÚA B LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS B 

LỄ CHÚA BA NGÔI A LỄ MÌNH THÁNH CHÚA C LỄ THÁNH TÂM CHÚA GS C 

LỄ CHÚA BA NGÔI B  LỄ CHÚA BA NGÔI C LỄ KÍNH KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ 
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MÙA THƯỜNG NIÊN 
CPR. A CPR. B CPR. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN02. A CN02. B CN02. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN03. A CN03. B CN03. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN04. A CN04. B CN04. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN05. A CN05. B CN05. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN06. A CN06. B CN06. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN07. A CN07. B CN07. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN08. A CN08. B CN08. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN09. A CN09. B CN09. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN10. A CN10. B CN10. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN11. A CN11. B CN11. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN12. A CN12. B CN12. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN13. A CN13. B CN13. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN14. A CN14. B CN14. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN15. A CN15. B CN15. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN16. A CN16. B CN16. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN17. A CN17. B CN17. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN18. A CN18. B CN18. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN19. A CN19. B CN19. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN20. A CN20. B CN20. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN21. A CN21. B CN21. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN22. A CN22. B CN22. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN23. A CN23. B CN23. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN24. A CN24. B CN24. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN25. A CN25. B CN25. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN26. A CN26. B CN26. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN27. A CN27. B CN27. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN28. A CN28. B CN28. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN29. A CN29. B CN29. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN30. A CN30. B CN30. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN31. A CN31. B CN31. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN32. A CN32. B CN32. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN33. A CN33. B CN33. C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KTV A KTV B KTV C THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 
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PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 

Tháng 01 ngày:            

  01 02 07 13 17 20 20 21 22 24 25 26 27 28 31 
 

Tháng 02 ngày:            

    02 03 03 05 06 08 10 11 14 17 21 22 23 
 

Tháng 03 ngày:            

        04 07 08 09 17 18 19 23 25 
 

Tháng 04 ngày:            

  02 04 05 07 11 13 21 23 23 24 25 28 28 29 30 
 

Tháng 05 ngày:            

 01 02 03 12 12 14 18 20 25 25 25 26 27 31 TTVN 
 

Tháng 06 ngày:         01 02 03 

 05 06 09 11 13 19 21 22 22 24 24 27 28 29 29 30 
 

Tháng 07 ngày:           03 

 04 05 06 11 13 14 15 16 21 22 23 25 26 29 30 31 
 

Tháng 08 ngày: 01 02 02 04 05 06 07 07 08 10 11 

 13 14 15 15 16 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 
 

Tháng 09 ngày:           03 

 08 09 13 14 15 16 17 19 20 21 26 27 28 28 29 30 
 

Tháng 10 ngày:         01 02 04 

 06 07 09 09 14 15 16 16 17 18 19 19 22 23 24 28 
 

Tháng 11 ngày:       01 02 02 02 03 

 04 09 10 11 12 15 16 16 17 18 21 22 23 23 24 30 
 

Tháng 12 ngày:           03 

 04 06 07 08 09 11 12 13 14 21 23 26 27 28 29 31 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

THÁNH TỬ ĐẠO THÁNH MỤC TỬ 

THÁNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH THÁNH TRINH NỮ 

CÁC THÁNH NAM NỮ  

THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG 

I- Cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo 

1. Nhận làm dự tòng 

2. Cử hành Bí tích Thánh Tẩy trẻ em 

3. Nghi thức tiếp nhận các anh chị em  

4. Cử hành Bí tích Thêm Sức 

5. Cho các em rước lễ lần đầu 

II- Cử hành Bí tích Truyền Chức 

III- Nhận các ứng sinh nhập hàng Phó tế và linh mục 

IV- Lễ trao Thừa tác vụ 

6. Thừa tác viên đọc sách 

7. Thừa tác viên giúp lễ 

V- Cử hành các bí tích cho bệnh nhân và những người hấp hối 

8. Xức dầu bệnh nhân 

9. Trao Mình Thánh Chúa cho người lâm chung 

VI- Cử hành Bí tích Hôn nhân 

     Kỷ Niệm Hôn Phối    Lễ Bạc Hôn Phối    Lễ Vàng Hôn Phối 

VII- Lễ phong chức Viện Phụ và Viện Mẫu 

VIII- Thánh hiến Trinh Nữ và Tuyên khấn 

IX- Cung hiến, làm phép Thánh đường hoặc bàn thờ 

1. Cung hiến thánh đường 

2. Cung hiến bàn thờ 

3. Làm phép chén lễ và tấm đậy chén 
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THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU 

1. Cầu cho Hội Thánh toàn cầu 

2. Cầu cho Đức Thánh Cha hoặc cho Đức Giám Mục 

3. Cầu nguyện khi chọn Đức Thánh Cha hay Đức Giám Mục 

4. Cầu cho Công Đồng hoặc Thượng hội Đồng 

5. Cầu cho các Linh mục 

6. Cầu cho các Thừa tác viên trong Hội Thánh 

7. Cầu cho Tu sĩ 

8. Cầu cho người được ơn gọi làm Linh mục hay Tu sĩ 

9. Cầu cho giáo dân 

10. Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất 

11. Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc 

12. Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại 

13. Cầu cho tổ quốc 

14. Cầu cho Hòa bình và công lý 

15. Cầu cho việc hòa giải 

16. Thời chiến tranh hỗn loạn 

17. Lễ theo truyền thống dân tộc 

18. Xin ơn thánh hóa sức lao động con người  

19. Cầu cho việc cày cấy 

20. Sau mùa gặt 

21. Thời kỳ đói kém 

22. Cầu cho những người di cư và lưu đày 

23. Cầu cho tù nhân 

24. Cầu cho bệnh nhân 

25. Khi có động đất. Xin cho trời mưa 

26. Tạ ơn 

27. Xin ơn tha tội 

28. Xin ơn bác ái 

29. Cầu cho gia đình 

30. Cầu cho những người bách hại mình 

31. Xin ơn chết lành 
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THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

1. Chúa Ba Ngôi 

2. Mầu nhiệm Thánh Giá 

3. Thánh Thể 

4. Chúa Giê-su Ki-tô, Thượng tế muôn đời 

5. Danh Thánh Chúa Giêsu 

6. Máu Thánh Chúa Giêsu 

7. Thánh tâm Chúa Giêsu 

8. Chúa Thánh Thần 

9. Danh Thánh Đức Maria 

10. Các Thánh Thiên Thần 

11. Thánh Giuse 

12. Các Thánh Tông Đồ 

13. Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 

14. Thánh Phêrô Tông Đồ 

15. Thánh Phaolô Tông Đồ 

16. Một Thánh Tông Đồ 

17. Các Thánh 

 

LỄ AN TÁNG – LỄ GIỖ 
 

- Lễ An táng người lớn Mẫu 1 

- Lễ An táng người lớn Mẫu 2 

- Lễ An táng trẻ em đã rửa tội 

- Lễ An táng trẻ em chưa rửa tội 

- Lễ Giỗ 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con 

tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân 

thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải 

nhục nhằn. 

Bài đọc 1                      Is 2, 1-5 

Đức Chúa quy tụ muôn dân,  

cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về 

Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa 

đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi 

ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 3 nước nước dập dìu kéo 

nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên 

Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta 

bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, 

từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 
4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho 

muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo 

mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm 

đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 5 Hãy đến đây, 

nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 

Đ.  Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 
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Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để 

danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình, rằng: “Chúc 

thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong luỹ ngoài hằng yên 

ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh.” 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

4) Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: “Chúc thành 

đô an lạc.” Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, 

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 

Đ.  Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Bài đọc 2                     Rm 13, 11-14 

Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Thưa anh em, 11 anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. 

Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu 

độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. 12 Đêm 

sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen 

tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. 13 Chúng ta hãy ăn 

ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè 

chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen 

tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng 

chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Tv 85, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mt 24, 37-44 

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 37 “Thời ông Nô-ê thế 

nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong 

những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy 

chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, 

cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người 

quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm 

ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41 hai người 

đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị 

bỏ lại. 
42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào 

Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết 

vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét 

vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 84,13 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con 

tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân 

thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải 

nhục nhằn. 

Bài đọc 1                Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 

Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. 

Trích sách Ngôn sứ Isaia. 
63.16b Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc 

chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở. 17 Lạy Đức Chúa, tại sao 

Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho 

lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình 

thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,xin 

Ngài mau trở lại. 19b Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi 

non rung chuyển trước Thánh Nhan 
64.2b Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh 

Nhan! 3 Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt 

chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế 

đối với ai tin cậy nơi mình. 4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính 

mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. 

Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo 

các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. 5 Tất cả 

chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng 

con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội 

ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.  
6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà 

níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội 

ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. 7 Thế nhưng, lạy  
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Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn 

thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19 

Đ.  Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ 

giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương 

cứu độ. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống 

mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa 

đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

3) Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu, là con người 

được Chúa ban sức mạnh. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

4) Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban 

cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 
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Bài đọc 2            1 Cr 1, 3-9 

Chúng ta mong đợi ngày  Ðức Giêsu Kitô,  

Chúa chúng ta mặc khải. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, 3 xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa 

Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.  
4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ 

Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong 

Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương 

diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của 

Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào 

lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong 

lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh 

quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc 

đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày 

của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung 

thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người 

là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Tv 85, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

tình thương của chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mc 13, 33-37 

Anh em phải canh thức: 

Anh em không biết khi nào chủ nhà đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 33 “Anh em phải coi 

chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 

Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các  
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đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh 

cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì 

anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, 

lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông 

chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với 

anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh 

thức!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 84,13 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 
 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ             Tv 24,1-3 

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con 

tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân 

thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải 

nhục nhằn. 

Bài đọc 1                       Gr 33, 14-16 

Ta sẽ cho mọc lên trong nhà Đavít một mầm non, 

một Đấng Công Chính. 

Trích sách ngôn sứ Giêrêmia. 
14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ 

thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. 15 

Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm 

non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước 

theo lẽ công bình chính trực. 16 Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ 

được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người 

ta sẽ đặt cho thành: “Đức Chúa là-sự-công-chính-của-chúng-ta!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa (c. 1b). 

1) Lạy Chúa, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo 

con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, 

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa (c. 1b). 

2) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa (c. 1b). 

3) Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối 

với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình 

với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của Người. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa (c. 1b). 

Bài đọc 2             1 Tx 3, 12 - 4, 2 

Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí 

trong ngày Đức Ki-tô quang lâm. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thêxalônica. 
3.12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối 

với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình 

thương của chúng tôi đối với anh em vậy. 13 Như thế, Chúa sẽ cho 

anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có 

gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong 

ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của 

Người. 
4.1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống 

thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như 

thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên  
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nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. 2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã 

lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Tv 84, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Lc 21, 25-28, 34-36 

Anh em sắp được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 25 “Sẽ có những điềm 

lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo 

lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến 

hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các 

quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con 

Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 
28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và 

ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” 
34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì 

chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới 

bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi 

dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững 

trước mặt Con Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                      Tv 84,13 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ           x. Gr 31, 10; Is 35, 4 

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Bài đọc 1                               Is 2, 1-5 

Đức Chúa quy tụ muôn dân, 

cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về 

Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa 

đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi 

ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 3 nước nước dập dìu kéo 

nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên 

Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta 

bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, 

từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.  
4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho 

muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo 

mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm 

đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 5 Hãy đến đây, 

nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường! 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc               Is 4, 2-6 

Chồi non sẽ là niềm hãnh diện cho những người thoát nạn. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
2 Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và 

danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hãnh diện và 

tự hào cho những người Ít-ra-en thoát nạn. 3 Những người sống sót  
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ở Xi-on và những kẻ còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là 

thánh. Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Giê-ru-sa-lem.  
4 Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh và thần khí có 

sức thiêu huỷ mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế, và 

gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành, 5 thì trên khắp 

núi Xion, và trên những người hội họp ở đó, Đức Chúa sẽ tạo ra một 

đám mây ban ngày, một đám khói và một ngọn lửa rực sáng ban 

đêm. Thật vậy, trên tất cả, 6 là mái lều làm bóng râm ban ngày cho 

khỏi nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 121, 1-2.3-4a.8-9 

Đ.  Vui dường nào, ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng 

chân. 

Đ.  Vui dường nào, ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Giêrusalem khác nào đô thị, được xây lên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ.  Vui dường nào, ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: “Chuacs 

thành đô an lạc”. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta 

thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 

Đ.  Vui dường nào, ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 

xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh tôn nhan rạng 

ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Lc 21, 25-28, 34-36 

Từ phương đông phương tây, 

nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một 

viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy 

tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: 

“Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, 

tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là 

đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi 

cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó 

đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: 

“Làm cái này! “, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và 

nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không 

thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các 

ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc 

cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ       x. Tv 105, 4-5; Is 38, 3 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con, và ban cho được phúc 

bình an, để chúng con trung thành theo Chúa, và luôn hoan hỷ trước 

thánh nhan. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                   x. Dcr 14, 5-7 

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Bài đọc 1                           Is 11, 1-10 

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Ngày ấy, 1 từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ 

ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị 

này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng 

mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 3 Lòng kính sợ Đức 

Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ 

bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 4 nhưng xét 

xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư 

bênh kẻ nghèo trong xứ sở. 

Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết 

chết kẻ gian tà. 5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc 

bên sườn là đức tín thành. 6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm 

bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu 

bé sẽ chăn dắt chúng. 7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng 

nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. 8 Bé thơ còn đang 

bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn 

hổ mang.  
9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, 

vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp 

đầy lòng biển. 10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu 

cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ 

rực rỡ vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 71, 1-2.7-8.12-13.17 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xứ dân Ngài 

theo công lý, và bênh vực quyền lời kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới 

ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua 

biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

4) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ, ngợi khen Người có phúc. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta uy quyền ngự đến, 

và sẽ chiếu tỏa rạng ngời trên mắt các tôi tớ Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                      Lc 10, 21-24 

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở 

vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen 

Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết 

những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người 

Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ 

người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc 

thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho 

anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều 

anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em 

đang nghe, mà không được nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. 2 Tm 4, 8 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ            x. Kb 2, 3; 1 Cr 4, 5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Bài đọc 1                         Is 25, 6-10a 

Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc, 

và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
6 Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn 

dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu 

ngon tinh chế. 7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ 

mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.  
8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa 

Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn 

cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa 

phán như vậy.  
9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng 

ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính 

Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ 

vui mừng bởi được Người cứu độ.” 10 Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên 

núi này mà nghỉ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ.  Tôi được ở đền Chúa, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ.  Tôi được ở đền Chúa, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ.  Tôi được ở đền Chúa, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ.  Tôi được ở đền Chúa, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ.  Tôi được ở đền Chúa, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa đến cứu độ dân Người, phúc 

thay ai sẵn sàng nghênh đón Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mt 15, 29-37 

Đức Giê-su chữa khỏi nhiều người, và hóa bánh ra nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. 

Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo 

đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm 

điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân 

Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì 

thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, 

người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. 
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32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng 

thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không 

có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ 

rằng họ bị xỉu dọc đường.” 33 Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang 

vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn 

no?” 34 Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông 

đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” 
35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi 

Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, 

trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và 

được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy 

thúng đầy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Is 40,10; x. 34, 5 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Tv 118, 151-152 

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Bài đọc 1                             Is 26, 1-6 

Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng 

ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở 

che. 2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn 

niềm trung nghĩa. 3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư 

lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. 4 Đến muôn đời, hãy tin vào Đức 

Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, 5 vì Người đã  
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lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt 

hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. 6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, 

dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Tv 117, 1 và 8-9.19-21.25-27a 

Đ.  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ẩn thân bên cạnh Chúa trời, thì hơn tin cậy ở 

người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở 

bên Chúa Trời. 

Đ.  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

2) Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới 

được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và 

thương cứu độ. 

Đ.  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp 

thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến váo 

đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. 

Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. 

Đ.  Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn 

cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở gần bên. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mt 7, 21.24-27 

Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, 

mới được vào Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ 

ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả 

đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên 

trời, mới được vào mà thôi.  
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tt 2, 12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ         

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Bài đọc 1                         Is 29, 17-24 

Ngày ấy, mắt người mù sẽ được thấy. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: 17 Chỉ còn chút nữa, 

chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn 

cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao? 18 

Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù 

sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. 19 Nhờ Đức 

Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh 

của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.  
20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ 

phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ: 21 đó 

là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người 

xử án tại cửa công phải mắc bẫy; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ 

mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. 
22 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, Đấng đã cứu 

chuộc Áp-ra-ham, phán thế này: “Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải 

xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng, 23 vì khi Gia-cóp 

nhìn thấy nơi nó những công trình tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng 

danh Ta là thánh, sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh, 

và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en. 24 Những người tâm trí lầm 

lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận 

lời răn dạy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 26, 1.4.13-14 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 
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1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo về đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta uy quyền ngự đến, 

và sẽ chiếu tỏa rạng ngời, trên mắt các tôi tớ Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                          Mt 9, 27-31 

Nhờ tin vào Đức Giê-su, 

hai người mù được chữa khỏi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, khi Đức Giê-su đi ngang qua, 27 thì có hai người mù 

đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng 

tôi!” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. 

Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” 

Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ 

và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở 

ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” 31 

Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ          Pl 3, 20-21 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ             Tv 79, 4.2 

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin đến và tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Bài đọc 1                Is 30,19-21.23-26 

Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này: 
19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn 

phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho 

ngươi; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại. 20 Chúa Thượng sẽ 

ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn 

khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi 

sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi. 
21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi 

sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: “Đây là đường, cứ đi theo 

đó!” 23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương 

thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ. 

Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ 

xanh bát ngát. 24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ 

người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. 25 Trong ngày đại tàn sát, khi 

các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những 

khe suối và dòng nước chảy. 26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết 

thương cho dân Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh 

sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ  
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tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 146-147, 1-2.3-4.5-6 

Đ.  Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. 

1) Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, 

thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Chúa là 

Đấng xây dựng lại Giêrusalem, qui tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. 

Đ.  Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. 

2) Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng 

bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng 

ngôi một. 

Đ.  Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. 

3) Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn 

lường! Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ 

xuống đất đen. 

Đ.  Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là vị thẩm phán của chúng 

ta, là nhà lập pháp của chúng ta, và là vua của chúng ta, chính 

Người sẽ cứu độ chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 9, 35-10,1.6-10 

Đức Giê-su  thấy đám đông thì chạnh lòng thương. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9.35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong 

các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh 

hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng 

thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn 

dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà 

thợ gặt lại ít. 
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38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 10.1 

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền 

trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn 

tật nguyền. 
10.6 Đức Giê-su sai các ông đi và chỉ thị rằng: “Tốt hơn là hãy 

đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng 

rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau 

yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, 

và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho 

không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi 

đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm 

gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kh 22, 12 

Chúa phán: Này Ta đến ngay và đem theo lương bổng, để trả 

cho ai nấy tùy theo việc họ làm. 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ              x. Is 30, 19.30 

Này dân Xion hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người 

sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ. 

Bài đọc 1                  Is 11, 1-10 

Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Ngày ấy, 1 từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ 

ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị 

này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng 

mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 3 Lòng kính sợ Đức 

Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ 

bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 4 nhưng xét 

xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư 

bênh kẻ nghèo trong xứ sở.Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, 

hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. 5 Đai thắt ngang lưng là đức 

công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.  
6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và 

sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. 
7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, 

sư tử cũng ăn rơm như bò. 8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang 

rắn lục,trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 9 Sẽ không 

còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết 

Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 10 

Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. 

Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh 

quang. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 71, 2.7-8.12-13.17 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này 

qua biển nọ, từ Sông cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Người giaỉ thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

4) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

Bài đọc 2                         Rm 15, 4-9 

Đức Ki-tô cứu độ hết mọi người. 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Thưa anh em, 4 mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều 

được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên  
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kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông 

cậy. 
5 Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em 

được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi. 6 

Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên 

Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 
7 Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận 

anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. 8 Thật vậy, tôi xin quả quyết: 

Đức Ki-tô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện 

những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung 

thành của Thiên Chúa. 9 Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên 

Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì 

thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca 

mừng danh thánh Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Tv 85, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu 

độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Mt 3, 1-12 

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa 

miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến 

gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng 

người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi. 
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy 

châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-

ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan,  
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kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong 

sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-

đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã 

chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng 

xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 

Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-

ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho 

những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt 

sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và 

quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để 

giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn 

tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho 

các anh trong Thánh Thần và lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ 

rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì 

bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Br 5,5; 4,36 

Vùng lên Giê-ru-sa-lem hỡi! đứng trên nơi cao mà nhìn: Kìa 

Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi. 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ              x. Is 30, 19.30 

Này dân Xion hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người 

sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ. 

Bài đọc 1                       Is 40, 1-5.9-11 

Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. 

Trích sách Ngôn sứ Isaia. 
1 Thiên Chúa anh em phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: 2 Hãy 

ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành: thời 

phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành 

đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” 
3 Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức 

Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên 

Chúa chúng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ 

phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề 

nên vùng đất phẳng phiu. 5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ 

hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa 

đã tuyên phán.” 
9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ 

loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. 

Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng: “Kìa 

Thiên Chúa các ngươi! “ 10 Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, 

tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, 

trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. 11 Như mục tử, Chúa chăn 

giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên 

con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 84, 9-10.11-12.13-14 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cưu độ cho chúng con. 
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1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để 

vinh quang của Người, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cưu độ cho chúng con. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cưu độ cho chúng con. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cưu độ cho chúng con. 

Bài đọc 2           2 Pr 3, 8-14 

Chúng ta mong đợi trời mới đât mới. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. 
8 Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: 

đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một 

ngày. 9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là 

Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì 

Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi 

người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như 

kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy 

tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ. 
11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những 

người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, 12 

trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau 

đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan  
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ra trong lửa hồng. 13 Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta 

mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. 
14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh 

em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi 

đáng trách và sống bình an. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Lc 3, 4-6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu 

độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mc 1, 1-8 

Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 
2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả 

của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng 

người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi. 
4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong 

hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối 

để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-

ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ 

trong sông Gio-đan. 
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn 

châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền 

thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép 

cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn 

Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Br 5,5; 4,36 

Vùng lên Giê-ru-sa-lem hỡi! đứng trên nơi cao mà nhìn: Kìa 

Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi. 
 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ              x. Is 30, 19.30 

Này dân Xion hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người 

sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ. 

Bài đọc 1                              Br 5, 1-9 

Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi. 

Trích sách Ba-rúc. 
1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy 

ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; 2 hãy khoác 

vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu 

triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. 3 Vì Thiên Chúa 

sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. 4 Mãi mãi 

Người sẽ gọi ngươi là “Bình an xây dựng trên công chính”, và 

“Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”. 
5 Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng 

nhìn về phía đông: Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp 

về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, 

chúng hớn hở mừng vui. 6 Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời 

ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về 

với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai 

vàng. 
7 Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có 

tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-

en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. 8 Theo 

lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che 

rợp Ít-ra-en, 9 vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới  
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ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính 

của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ.  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ.  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ.  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ.  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

3) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ.  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

Bài đọc 2                 Pl 1, 4-6.8-11 

Anh em hãy nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, 

trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 
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Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Philipphê. 

Thưa anh em, 4 tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh 

em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào 

việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực 

hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công 

việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang 

lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh 

em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn 

khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, 

khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để 

nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh 

tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô 

quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống 

một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 3, 4.6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu 

độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 3, 1-6 

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời 

Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu 

vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền 

I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 

Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng 

con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.  
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3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi 

người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có 

lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong 

hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng 

để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải 

bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, 

phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Br 5,5; 4,36 

Vùng lên Giê-ru-sa-lem hỡi! đứng trên nơi cao mà nhìn: Kìa 

Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ            x. Gr 31,10; Is 35,4 

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Bài đọc 1                           Is 35, 1-10 

Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, 

hãy mừng rỡ trổ bông, 2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và 

hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng 

của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. 

Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ 

của Thiên Chúa chúng ta. 3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên 

mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. 4 Hãy nói 

với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh 

em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công,  
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phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.”  
5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. 6 Bấy 

giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. 

Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất 

hoang vu. 7 Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch 

nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.  
8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ. Kẻ ô uế sẽ 

chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi, những kẻ điên dại sẽ 

không được lang thang trên đó. 9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn 

thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào, những 

ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó. 10 Những người được 

Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt 

rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và 

khóc than sẽ biến mất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 84, 9-10.11-12.13-14 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để 

vinh quang của Người, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta. 
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Tung hô Tin Mừng            

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Đức Vua là Chúa tể hoàn cầu ngự 

đến; chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 5, 17-26 

Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-

sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-

đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, 

khiến Người chữa lành các bệnh tật. 18 Bỗng có mấy người khiêng 

đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào 

đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được 

lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người 

ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-

su. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã 

được tha tội rồi.” 
21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Ông 

này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài 

một mình Thiên Chúa?” 22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy 

nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang nghĩ 

gì trong bụng vậy? 23 Trong hai điều: một là bảo: “Anh đã được tha 

tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 24 Vậy, để 

các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-

su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy 

giường của anh mà đi về nhà!” 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi 

dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa 

tôn vinh Thiên Chúa. 
26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi 

bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ       x. Tv 105, 4-5; Is 38, 3 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con, và ban cho được phúc 

bình an, để chúng con trung thành theo Chúa, và luôn hoan hỷ trước 

thánh nhan. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                   x. Dcr 14, 5-7 

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Bài đọc 1                           Is 40, 1-11 

Thiên Chúa an ủi dân của Người. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Thiên Chúa anh em phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: 2 Hãy 

ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành: thời 

phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành 

đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” 
3 Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức 

Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên 

Chúa chúng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ 

phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề 

nên vùng đất phẳng phiu. 
5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm 

sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.” 6 Có tiếng 

nói: “Hãy hô lên!” Tôi thưa: “Phải hô lên điều gì?” - “Người phàm 

nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. 7 Cỏ héo, 

hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ: 8 cỏ héo, 

hoa tàn,nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.” 
9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ 

loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. 

Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng: “Kìa  
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Thiên Chúa các ngươi!” 10 Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay 

nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước 

mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. 11 Như mục tử, Chúa chăn giữ 

đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, 

Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 95, 1-2a.2b-3 và 10ac.11-12a.12b-13 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét xử 

muôn nước theo đường ngay thẳng. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. 

3) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. 

4) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ.  Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng. 

Tung hô Tin Mừng            

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày của Chúa gần kề; kìa Người ngự 

đến cứu chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                     Mt 18, 12-14 

Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: 12 “Anh em nghĩ 

sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 

chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và 

nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng 

vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng 

vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai 

trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. 2 Tm 4, 8 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ            x. Kb 2, 3; 1 Cr 4, 5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Bài đọc 1                         Is 40, 25-31 

Cúa toàn năng ban sức mạnh cho ai mệt mỏi. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
25 Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó? 

26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng 

tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, Người gọi đích danh từng ngôi 

một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. 
27 Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo: 

“Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên  
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Chúa chẳng đoái hoài?” 28 Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? 

Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. 

Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người 

khôn dò thấu. 29 Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, 

Người làm cho nên cường tráng. 30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc 

nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. 
31 Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức 

mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không 

mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 102, 1-2.3-4.8 và 10 

Đ.  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ.  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ.  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ.  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 80, 4 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa đến cứu độ dân Người, phúc 

thay ai sẵn sàng nghênh đón Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                     Mt 11, 28-30 

Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Is 40,10; x. 34, 5 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Tv 118, 151-152 

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Bài đọc 1                         Is 41, 13-20 

Chính Ta là Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
13 Chính Ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy 

tay phải ngươi và phán bảo: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi. 14 

Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn. Chính 

Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa -, Đấng cứu chuộc 

ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en.” 15 Này đây Ta sẽ biến ngươi 

thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ dày 

đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. 16 

Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. 
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Còn ngươi, vì Đức Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh 

của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào. 17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ, 

tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, Ta, Đức Chúa, Ta sẽ đáp lời, 

Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Ta sẽ không bỏ rơi chúng. 18 Ta sẽ khai 

mở sông ngòi trên các đồi trọc, và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ 

biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch nước dồi dào. 19 

Và trong vùng hoang địa, Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu; 

trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật nào trắc bá, 

nào du, nào hoàng dương, 20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra 

và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng: điều ấy, bàn tay Đức Chúa 

đã làm nên, điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 144, 1 và 9.10-11.12-13ab 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

1) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán 

dương Chúa, và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa 

nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã 

dựng nên. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

2) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

3) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Người rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 
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Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

Tung hô Tin Mừng            x. Is 45, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây 

hãy đổ mưa đức công chính, đất mở ra đi, cho nảy mầm ơn cứu độ. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Mt 11, 11-15 

Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông: 
11 “Tôi nói thật với anh 

em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng 

hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời 

còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây 

giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì 

chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề 

Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông 

Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tt 2, 12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ         

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Bài đọc 1                         Is 48, 17-19 

Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
17 Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, 

phán thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy 

ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi 

đi. 18 Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của 

ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt 

dào như sóng biển. 19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái 

ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số; tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị 

huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ.  Lạy Chúa, ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ.  Lạy Chúa, ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 
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Đ.  Lạy Chúa, ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ.  Lạy Chúa, ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa ngự đến, anh em hãy ra nghinh 

đón Người; chính Người là hoàng tử bình an. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Mt 11, 16-19 

Họ không nghe lời ông Gioan, 

cũng chẳng nghe Con Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông: 16 “Tôi phải ví thế hệ 

này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và 

nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi 

tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.” 
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ 

bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như 

ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu 

thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh 

bằng hành động.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Pl 3, 20-21 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ             Tv 79, 4.2 

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin đến và tỏa ánh 

tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Bài đọc 1                   Hc 48, 1-4.9-11 

Ông Êlia lại đến. 

Trích sách Huấn ca. 

Ngày ấy, 1 Ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng 

khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. 2 Ông 

khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, 

ông làm cho số dân giảm bớt. 3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng 

cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. 
4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh 

quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông? 9 Ông 

đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do 

ngựa đỏ như lửa kéo đi. 
10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu 

danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ 

bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các 

chi tộc Gia-cóp. 11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được 

an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng 

sẽ được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 79, 2ac và 3c.15-16.18-19 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ 

giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương 

cứu độ. 
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Đ.  Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống 

mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa 

đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

3) Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu, là con người 

được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa 

đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh 

Ngài. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 3,4.6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi, mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Mt 17, 10-13 

Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Người 

rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người 

đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói 

cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn 

xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ 

như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an 

Tẩy Giả. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Kh 22, 12 

Chúa phán: Này Ta đến ngay và đem theo lương bổng, để trả 

cho ai nấy tùy theo việc họ làm. 
 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ                Pl 4, 4.5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: Anh em hãy vui 

lên! Vì Chúa đã đến gần. 

Bài đọc 1               Is 35, 1-6a.10 

Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, 

hãy mừng rỡ trổ bông, 2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và 

hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng 

của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. 

Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ 

của Thiên Chúa chúng ta. 3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên 

mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. 4 Hãy nói 

với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh 

em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, 

phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” 
5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. 6 Bấy 

giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. 10 

Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on 

giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn 

hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ.  Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 
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1) Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xứ công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ.  Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ.  Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ.  Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                          Gc 5, 7-10 

Anh em hãy bền tâm vững chí, 

vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 
7 Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa 

quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh 

hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. 8 

Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa 

quang lâm đã gần tới. 9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu 

trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng 

ngoài cửa. 10 Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh 

em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Is 61, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mt 11, 2-11 

Thầy có thật là Đấng phải đến không, 

hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-

tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có 

thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 
4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những 

điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người 

cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo 

được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì 

tôi.” 
7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-

an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ 

trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm 

vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung 

điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng?” 

Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ 

nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: 

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho 

Con đến. 
11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 

chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ 

nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Is 35, 4 

Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này 

Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta”. 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ                Pl 4, 4.5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: Anh em hãy vui 

lên! Vì Chúa đã đến gần. 

Bài đọc 1                   Is 61, 1-2a.10-11 

Tôi rực rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

Trích sách Ngôn sứ Isaia. 
1 Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức 

Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo 

hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị 

giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, 2 công bố một năm 

hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng 

ta; 
10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi 

thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn 

áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy 

lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Chúa 

Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi 

trước mặt muôn dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Lc 1, 46-48.49-50.53-54 

Đ.  Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu dộ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người 

đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. 

Đ.  Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. 
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2) Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương 

xót những ai kính sợ Người. 

Đ.  Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. 

3) Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi 

về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người. 

Đ.  Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. 

Bài đọc 2               1 Tx 5, 16-24 

Thần trí, tâm hồn và thân xác anh em,  

phải được giữ gìn vẹn toàn trong ngày Chúa quang lâm. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 

Thưa anh em, 16 anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu 

nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em 

hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-

su. 
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói 

tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều xấu 

dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá 

toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh 

em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là 

Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Is 61, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng            Ga 1, 6-8.19-28 

Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông 

đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông 

mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng 

về ánh sáng. 
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ 

Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông 

là ai?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không 

phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có 

phải là ông Ê-li-a không? “ Ông nói: “Không phải.” - “Ông có phải 

là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông: 

“Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử 

chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng 

người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa 

đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy 

người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm 

phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là 

ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” 26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm 

phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các 

ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai 

dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia 

sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Is 35, 4 

Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này 

Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta”. 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ                Pl 4, 4.5 

Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: Anh em hãy vui 

lên! Vì Chúa đã đến gần. 

Bài đọc 1                       Xp 3, 14-18a 

Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng. 

Trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 
14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-

ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15 

Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người 

đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là 

Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. 
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: “Này Xi-on, đừng 

sợ, chớ kinh hãi rụng rời.” 17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang 

ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, 

Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi 

mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong 

ngày lễ hội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Is 12, 2-3.4bcd.5-6 

Đ.  Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh 

của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 

chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước, tận nguồn 

ơn cứu độ. 

Đ.  Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh 

của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 
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2) Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu 

khẩn danh Người, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ.  Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh 

của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 

3) Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ 

công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on hãy reo 

hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ 

đại! 

Đ.  Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh 

của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 

Bài đọc 2                   Pl 4, 4-7 

Chúa đã gần đến. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Thưa anh em, 4 anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-

tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Is 61, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 3, 10-18 

Chúng tôi phải làm gì? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Một hôm, 10 đám đông hỏi ông Gio-an rằng: “Chúng tôi phải 

làm gì đây?” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không 

có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu 

thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm 

gì?” 13 Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các 

anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm 

gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy 

an phận với số lương của mình.” 
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều 

tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-

an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong 

nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng 

cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong 

Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc 

mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt 

mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, 

mà loan báo Tin Mừng cho họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Is 35, 4 

Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này 

Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ           x. Gr 31, 10; Is 35, 4 

Muôn dân hỡi! lắng nghe lời Chúa, loan truyền cho các miền 

đất xa xăm, rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến, thôi đừng sơ hãi 

nữa làm chi! 

Bài đọc 1                Ds 24, 2-7.15-17a 

Một vì sao xuất hiện từ Giacóp. 

Trích sách Dân số. 
2 Khi ấy, ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ít-ra-en 

đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, 3 ông 

liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây: “Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-

o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. 4 Sấm ngôn của người nghe các 

lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng, của 

người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. 
5 Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy! Hỡi Ít-ra-en, 

đẹp biết mấy doanh trại của ngươi! 6 Như thung lũng trải dài, như 

vườn cạnh bờ sông, như lô hội Đức Chúa đã trồng, như hương nam 

mọc bên dòng nước. 7 Từ các bồn của nó, nước tràn ra, và hạt giống 

nó được tưới dồi dào. Vua của nó cao cả hơn A-gác, và vương quốc 

nó được tôn vinh. 
15 Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau: “Sấm ngôn 

của Bi-lơ-am, con Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. 16 Sấm 

ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, và biết những tư tưởng 

của Đấng Tối Cao, được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị, của 

người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. 17 Tôi thấy nó, nhưng 

bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên; một vì 

sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 24, 4-5a.6-7.8-9 

Đ.  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 
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1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Nfài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ.  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

2) Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng 

biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin 

Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con 

cùng. 

Đ.  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ.  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

Tung hô Tin Mừng               Tv 85, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 21, 23-27 

Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, 23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người 

giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và 

hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền 

ấy?” 24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều 

thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông 

biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông 

Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ 

thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các 

ông lại không tin ông ấy?” 26 Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì 

mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 
27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng  
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nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy 

quyền nào mà làm các điều ấy.” Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ       x. Tv 105, 4-5; Is 38, 3 

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con, và ban cho được phúc 

bình an, để chúng con trung thành theo Chúa, và luôn hoan hỷ trước 

thánh nhan. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ                   x. Dcr 14, 5-7 

Này Chúa sắp đến cùng với muôn thần thánh của Người, và 

trong ngày ấy, ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên. 

Bài đọc 1                     Xp 3, 1-2.9-13 

Ơn cứu độ thời Mêsia được hứa cho mọi người nghèo. 

Trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 

Đức Chúa phán như sau: 1 Khốn cho thành phản loạn và ô uế, 

khốn cho thành tàn bạo 2 không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu 

lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên 

Chúa của mình. 9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên 

tinh sạch để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa và kề vai sát cánh 

phụng sự Người. 10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những kẻ tôn thờ 

Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta. 11 

Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái 

chống lại Ta.  

Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng 

đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của 

Ta nữa. 12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé 

nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. 13 Số dân Ít-ra-en 

còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian 

nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng 

sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 33, 2-3.6-7.17-18.19 và 23 

Đ.  Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ.  Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời. 

2) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ.  Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời. 

3) Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên 

đời. Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy 

khốn. 

Đ.  Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời. 

4) Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần 

thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên 

Chúa không bị phạt bao giờ. 

Đ.  Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin ngự đến; xin đừng trì 

hoãn, xin tha thứ lỗi lầm cho dân Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mt 21, 28-32 

Ông Gioan đã đến, và những người tội lỗi đã tin. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong 

dân: 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến 

nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn 

nho.” 29 Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối 

hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy.  
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Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. 31 Trong 

hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: 

“Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: 

những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa 

trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho 

các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và 

những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông 

vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. 2 Tm 4, 8 

Vị thẩm phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng, cho những ai hết 

tình trông đợi Người ngự đến. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ            x. Kb 2, 3; 1 Cr 4, 5 

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong tối tăm, và tỏ mình cho muôn dân được 

thấy. 

Bài đọc 1          Is 45, 6b-8.18.21b-25 

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
6b Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác. 7 Ta tạo ra ánh 

sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai hoạ. Ta là 

Đức Chúa, Ta làm nên tất cả. 8 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, 

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm 

ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, Ta đã 

làm điều ấy. 
18 Đây là lời của Đức Chúa, Đấng tạo dựng trời cao - chính 

Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình, củng cố cho bền vững; 

Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặn ra nó cho  
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muôn loài cư ngụ -, Người phán thế này: Ta là Đức Chúa, chẳng 

còn chúa nào khác.  
21b Há chẳng phải Ta, chẳng phải Đức Chúa? Ngoài Ta ra, 

không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ 

Ta. 22 Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các 

ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào 

khác. 23 Ta lấy chính danh Ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi 

miệng Ta, Ta quyết chẳng bao giờ rút lại: Trước mặt Ta, mọi người 

sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng: 24 Chỉ mình Đức Chúa mới cứu 

độ và làm cho mạnh sức. Hết thảy những ai giận ghét Người sẽ phải 

đến với Người và thẹn thùng xấu hổ. 25 Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en 

sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ vang toàn thắng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 84, 9ab-10.11-12.13-14 

Đ.  Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa đức công 

chính. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để 

vinh quang của Người, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

Đ.  Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa đức công 

chính. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ.  Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa đức công 

chính. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ.  Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa đức công 

chính. 

Tung hô Tin Mừng           Is 40, 9-10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hỡi kẻ loan báo Tin Mừng, hãy cất 

tiếng lên cho thật mạnh; kìa Đức Chúa, Thiên Chúa quang lâm hùng 

dũng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Lc 7, 19-23 

Hãy thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
19 Ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật 

là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 20 

Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai 

chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là ‘Đấng phải đến’ không, 

hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su 

chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban 

ơn cho nhiều người mù được thấy. 22 Người trả lời hai người ấy 

rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy 

tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, 

kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin 

mừng, 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Is 40,10; x. 34, 5 

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng, và mở mắt cho tôi tớ 

Người. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ              x. Tv 118, 151-152 

Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường lối Chúa đều là chân lý. 

Nhờ Chúa thương chỉ dạy, từ lâu con đã hiểu: Chúa tồn tại muôn 

đời. 

Bài đọc 1                           Is 54, 1-10 

Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con; hãy 

bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con 

của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng - Đức 

Chúa phán. 2 Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, 

đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho 

chắc, 3 vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế 

các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. 4 Đừng sợ chi: ngươi 

sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn. 

Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và 

không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa. 5 Quả thế, Đấng cùng 

ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn 

danh Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính 

là Đức Thánh của Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi 

đất. 
6 Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng 

bỏ, tâm thần sầu muộn. “Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy 

cho đành?”, Thiên Chúa ngươi phán như vậy. 7 Trong một thời gian 

ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ 

đón ngươi về tái hợp. 8 Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời 

ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại 

chạnh lòng thương xót, Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, phán 

như vậy. 
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9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng hồng 

thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, cũng vậy, nay Ta thề sẽ không 

còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu. 10 Núi có dời có đổi, đồi có 

chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, 

giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là 

Đấng thương xót ngươi phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 29, 2 và 4.5-6.11-12a và 13b 

Đ.  Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Đ.  Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ.  Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ.  Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Tung hô Tin Mừng              Lc 3, 4.6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người đi, mọi phàm nhân sẽ thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                           Lc 7, 24-30 

Ông Gioan là sứ giả dọn đường cho Chúa đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt 

đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong 

hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 25 Hẳn là không! 

Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? 

Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong 

điện. 26 Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế 

đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! 27 

Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: 

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho 

Con đến! 
28 “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 

không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong 

Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 29 Nghe ông giảng, toàn 

dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng 

Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. 30 Còn những người Pha-

ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về 

họ, và không chịu phép rửa của ông”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Tt 2, 12-13 

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này, trong 

khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh 

quang. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

Ca nhập lễ         

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, 

ban bình an cho dân Người, và cho họ hưởng phúc trường sinh. 

Bài đọc 1                     Is 56, 1-3a.6-8 

Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực 

hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công 

chính của Ta sắp được biểu lộ. 2 Phúc thay người làm như thế, phúc 

thay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày sa-bát mà không 

vi phạm, chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.  
3 Người ngoại bang gắn bó cùng Đức Chúa chớ nói rằng: “Hẳn 

Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người.” 6 Người ngoại bang nào 

gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh 

Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát 

mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 7 đều 

được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của 

Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy 

lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của 

muôn dân. 
8 Sấm ngôn của Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng tập hợp những 

người Ít-ra-en tản lạc về: Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ 

còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 66, 2-3.5.7-8 

Đ.  Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 
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1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ.  Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

2) Ước gì muôn dân reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ.  Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

3) Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta 

đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi 

toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ.  Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin ngự đến viếng thăm 

chúng con trong bình an, để chúng con vui mừng trước nhan Chúa 

với tâm hồn hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                          Ga 5, 33-36 

Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do thái: 33 “Chính các ông đã 

cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 
34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi 

nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là 

ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của 

ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn 

hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao  
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cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng 

cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Pl 3, 20-21 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A 

Ca nhập lễ                 Is 45, 8 

Trời cao hỡi, này hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng 

Công Chính, đất rộng mở, cho xuất hiện vị Cứu Tinh. 

Bài đọc 1                  Is 7, 10-14 

Này đây một trinh nữ mang thai. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Ngày ấy, 10 Đức Chúa phán với vua A-khát rằng: 11 “Ngươi cứ 

xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu 

dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 12 Vua A-khát trả lời: 

“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.” 13 Ông I-

sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! Các ngươi làm phiền thiên 

hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?  
14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: 

Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là 

Em-ma-nu-en”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Đức Chúa ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. 
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1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cứ. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Đức Chúa ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Đức Chúa ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

Đ. Đức Chúa ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

Bài đọc 2                           Rm 1, 1-7 

Đức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít, 

là Con Thiên Chúa. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm 

Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. 2 

Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa 

trước trong Kinh Thánh. 3 Đó là Tin Mừng về Con của Người là 

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 4 Nhưng xét như Đấng đã từ cõi 

chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên 

Chúa với tất cả quyền năng. 
5 Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông 

Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh 

Người được rạng rỡ. 6 Trong số đó, có cả anh em, là những người đã 

được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô. 
7 Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên 

Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là 

Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và 

bình an.  



Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 1, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ 

một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là 

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mt 1, 18-24 

Đức Giê-su sinh làm con bà Maria. 

Bà đã đính hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.”  
22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia 

Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và 

sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, 

nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-

se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Is 7, 14 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B 

Ca nhập lễ                 Is 45, 8 

Trời cao hỡi, này hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng 

Công Chính, đất rộng mở, cho xuất hiện vị Cứu Tinh. 

Bài đọc 1                2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 

Vương quyền của Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được 

thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với 

ngôn sứ Na-than: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn 

Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” 3 Ông Na-than thưa với 

vua: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực 

hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.” 
4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than 

rằng: 5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? 8b Chính Ta đã cất nhắc 

ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo 

dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù 

địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên 

tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 

Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và 

chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác 

cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ 

thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi 

được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho 

ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của 

ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng 

dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, 

và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 14 Đối với nó, 

Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Nhà của ngươi và vương  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của 

ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 88, 2-3.4-5.27 và 29 

Đ.  Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói; 

“Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời”. 

Đ.  Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ”. 

Đ.  Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Người sẽ thưa với ta: “Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” Ta sẽ yêu thương 

Người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với Người. 

Đ.  Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Bài đọc 2               Rm 16, 25-27 

Mầu nhiệm tự ngàn xưa đã được giữ kín, nay được biểu lộ. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

Thưa anh em, 25 vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng 

làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi 

rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn 

được giữ kín tự ngàn xưa 26 nhưng nay lại được biểu lộ như lời các 

ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng 

có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để 

họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. 27 Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng 

khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn 

thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 1, 38 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ 

làm cho tôi như lời sứ thần nói. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Lc 1, 26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca. 

Hồi ấy, 26 Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền 

Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một 

người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là 

Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi 

Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối 

rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ 

ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên 

bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng 

đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm 

hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, 

không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 

sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                        Is 7, 14 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 
 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C 

Ca nhập lễ                 Is 45, 8 

Trời cao hỡi, này hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng 

Công Chính, đất rộng mở, cho xuất hiện vị Cứu Tinh. 

Bài đọc 1                  Mk 5, 1-4a 

Từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện 

một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. 

Trích sách ngôn sứ Mi-kha. 

Đây lời Đức Chúa phán: 1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, 

ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho 

xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của 

Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ 

mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh 

em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 3 Người 

sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên 

Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc 

nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi 

đất. Người sẽ chiến thắng Át-sua 4 Chính Người sẽ đem lại hoà 

bình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 79, 2ac và 3b.15-16.18-19 

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ 

giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương 

cứu độ. 
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Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cói trời, xin ngó xuống 

mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa 

đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

3) Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu, là con người 

được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa 

đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh 

Ngài. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Bài đọc 2             Dt 10, 5-10 

Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Thưa anh em, 5 vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa 

đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 

Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới 

thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như 

Sách Thánh đã chép về con. 
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ 

xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ 

của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này 

con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế 

cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ 

Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là 

đủ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 1, 38 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ 

làm cho tôi như lời sứ thần nói. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 1, 39-45 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Is 7, 14 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 
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NGÀY 17 THÁNG 12 

Ca nhập lễ                  Is 49, 13 

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, vì Chúa chúng ta sẽ ngự đến, 

và xót thương dân nghèo khó của Người. 

Bài đọc 1                       St 49, 2.8-10 

Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa. 

Trích sách Sáng Thế. 
2 Hồi đó, ông Gia-cóp gọi các con trai lại và nói: “Hỡi các con 

của Gia-cóp, hãy tụ tập lại mà nghe, hãy nghe Ít-ra-en, cha các con. 
8 Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các 

địch thù, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. 9 Giu-đa là 

sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm 

phục như sư tử và như sư tử cái: ai sẽ làm cho nó đứng dậy? 10 

Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa 

đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà 

muôn dân phải vâng phục”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 71, 2.3-4ab.7-8.17 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

để Tân Vương xét xử  dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý 

vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ 

kẻ khó nghèo. 
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Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Triều đại người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này 

qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

4) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Ngôi Lời khôn ngoan của Đấng 

Tối Cao, Ngài an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Xin đến mà 

chỉ dạy cho chúng con đường khôn ngoan. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Mt 1, 1-17 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con 

cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp 

sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh 

Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 
4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son 

sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút 

sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít 

lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; 

Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 A-xa sinh Giơ-hô-

sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; 9 Út- 
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di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-

gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn 

sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua 

này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; 

San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-

vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc; 

Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; 

E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-

se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-

tô. 
17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-

vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là 

mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng 

là mười bốn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Kg 2, 8 

Này Đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, và nhà Chúa sẽ tràn ngập 

vinh quang. 

NGÀY 18 THÁNG 12 

Ca nhập lễ              

Vua chúng ta là Đức Kitô ngự đến, Người chính là Con Chiên 

sẽ đến, như lời rao giảng của thánh Gioan. 

Bài đọc 1                           Gr 23, 5-8 

Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. 

Trích sách ngôn sứ Giêrêmia. 
5 Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ làm 

nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị 

vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều 

chính trực công minh. 
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6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống 

yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: “Đức Chúa, sự công 

chính của chúng ta.” 
7 Vì thế, này đây sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - 

người ta không còn nói như sau nữa: “Nhân danh Đức Chúa hằng 

sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập!”, 8 nhưng sẽ 

nói: “Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi nhà 

Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã 

xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 71, 2.12-13.18-19 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xứ dân Ngài 

theo công lý, và bênh vực quyền lời kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chỉ có Ngài làm 

nên những công trình kỳ diệu. Muôn muôn đời xin chúc tụng danh 

Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. 

Đ.  Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 
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Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa là thủ lãnh nhà Ít-ra-en, Ngài 

đã ban lề luật cho ông Mô-sê trên núi Xi-nai. Xin ngự đến mà ra tay 

cứu chuộc loài người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                       Mt 1, 18-24 

Đức Giê-su sinh ra làm con Đức Ma-ri-a, 

bà đã đính hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con 

trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi 

tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 1, 23 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con trai. Người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng 

ta. 
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NGÀY 19 THÁNG 12 

Ca nhập lễ             x. Dt 10, 37 

Đấng phải đến sẽ đến, Người không trì hoãn đâu! Và trên khắp 

cõi bờ, chúng ta sẽ không còn phải sợ, vì chính Người là Đấng cứu 

độ chúng ta. 

Bài đọc 1                Tl 13, 2-7.24-25a 

Sam-sôn được sinh ra theo lời sứ thần báo. 

Trích sách Thủ lãnh. 
2 Hồi ấy, có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, 

tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con. 3 Sứ giả của Đức 

Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: “Này, bà là người son sẻ 

và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. 4 Vậy 

bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng 

ăn mọi thứ không thanh sạch. 5 Vì này bà sẽ có thai và sinh một con 

trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một 

na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en 

khỏi tay người Phi-li-tinh.” 6 Bà đi vào và nói với chồng rằng: “Một 

người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình 

dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi 

người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho 

tôi. 7 Nhưng người nói với tôi: “Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con 

trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, 

cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-

dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.” 
24 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa bé lớn 

lên, và Đức Chúa chúc lành cho nó. 25 Thần khí Đức Chúa bắt đầu 

tác động trên Sam-sôn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 70, 3-4a.5-6ab.16-17 

Đ.  Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. 
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1) Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành 

trì để cứu độ con, núi đa và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy 

Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ.  Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. 

2) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ. 

Đ.  Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. 

3) Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ 

mình Ngài chính trực công minh. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên 

Chúa, con đã được Ngài thương dạy đỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền 

rao vĩ nghiệp của Ngài. 

Đ.  Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là mầm non từ gốc tổ 

Gie-sê, Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ. Xin đến mà giải 

thoát, đừng trì hoãn làm chi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 5-25 

Gio-an Tẩy Giả sinh ra theo lời sứ thần Gáp-ri-en báo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc 

nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc 

dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Cả hai ông bà đều là người công chính 

trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh 

của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có 

con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao 

niên. 
8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự 

trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9 Trong cuộc  
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bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng 

hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, 

toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 
11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải 

hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập 

xuống trên ông. 13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, 

đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ 

ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là 

Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được 

hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt 

Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn 

trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái 

Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần 

khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để 

làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ 

ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một 

dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa 

vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã 

lớn tuổi.” 19 Sứ thần đáp: “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước 

mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng 

ấy cho ông. 20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến 

ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời 

sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông 

Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 
22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã 

thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho 

họ và vẫn bị câm. 
23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24 

Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà 

tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi 

hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              x. Lc 1, 78-79 

Chúa chính là Vầng Đông rực rỡ tự chốn cao vời viếng thăm ta, 

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. 
 

NGÀY 20 THÁNG 12 

Ca nhập lễ                     x. Is 11,1; 40,5 

Từ gốc tổ Gie-sê sẽ đâm ra một chồi, khắp mặt đất sẽ tràn ngập 

vinh quang Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Bài đọc 1                            Is 7,10-14 

Này đây một trinh nữ mang thai. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Hồi ấy, 10 Đức Chúa phán với vua A-khát rằng: 11 “Ngươi cứ 

xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu  

dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 12 Vua A-khát trả lời: 

“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”  
13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! Các ngươi 

làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên 

Chúa của tôi nữa? 14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các 

ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, 

và đặt tên là Em-ma-nu-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ.  Đức Vua ngự vào; chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ.  Đức Vua ngự vào; chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 
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Đ.  Đức Vua ngự vào; chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ.  Đức Vua ngự vào; chính Người là Đức Vua vinh hiển. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô, Ngài nắm giữ chìa 

khóa nhà Đa-vít, Ngài mở cửa Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến mà 

dẫn đưa tù nhân ra khỏi nhà xiềng xích đang ngồi dưới bóng tử thần. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                           Lc 1, 26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng! “ 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp  
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sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 31 

Thiên thần nói với Đức Maria rằng: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ 

một con trai, đặt tên là Giêsu”. 
 

NGÀY 21 THÁNG 12 

Ca nhập lễ             x. Is 7,14; 8,10 

Chúa là Đấng hiển trị gần đến, tên Người là Em-ma-nu-en, vì 

Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

Bài đọc 1                   Dc 2, 8-14 

Kìa người tôi yêu đang tới, tung tăng trên núi. 

Trích sách Diễm ca. 
8 Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, 

nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. 9 Người yêu của tôi chẳng 

khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau 

bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song. 
10 Người yêu của tôi lên tiếng bảo: “Dậy đi em, bạn tình của 

anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! 11 Tiết đông giá lạnh đã 

qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. 12 Sơn hà nở rộ hoa tươi và 

mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp 

đồng quê ta. 13 Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm 

ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra 

đây nào! 14 Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi  
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cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng 

em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                       Xp 3, 14-18a 

Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi,  

chính là Đức Chúa. 

Trích sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 
14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-

ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15 

Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người 

đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là 

Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. 
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: “Này Xi-on, đừng 

sợ, chớ kinh hãi rụng rời.” 17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang 

ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, 

Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi 

mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong 

ngày lễ hội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 32, 2-3.11-12.20-21 

Đ.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa 

một khúc tân ca. 

1) Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy 

muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan 

hô, nhã nhạc vang lừng. 

Đ.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa 

một khúc tân ca. 

2) Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng 

Người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa 

làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào, Người chọn làm gia nghiệp. 
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Đ.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa 

một khúc tân ca. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở 

Thánh Danh. 

Đ.  Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa 

một khúc tân ca. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Muôn lạy Đức Em-ma-nu-en, Đấng 

nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp.Lạy Chúa là Thiên 

Chúa chúng con, xin ngự đến mà cứu độ chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                           Lc 1, 39-45 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi, đến với tôi thế này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 45 

Em thật là diễm phúc, vì đã tin rằng, Chúa sẽ thực hiện những 

gì Người đã nói cho em biết. 
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NGÀY 22 THÁNG 12 

Ca nhập lễ                Tv 23, 7 

Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Bài đọc 1                     1 Sm 1, 24-28 

Bà An-na tạ ơn Chúa, vì Sa-mu-en được sinh ra. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 

Hồi ấy, 24 bà An-na đưa Sa-mu-en lên với mình, mang theo một 

con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa 

con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô; đứa trẻ còn nhỏ lắm. 25 Họ sát tế 

con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. 26 Bà nói: “Thưa ngài, xin 

thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề: tôi là người đàn bà đã 

đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. 27 Tôi đã cầu 

nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã 

xin Người. 28 Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi 

ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ 

lạy Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8 

Đ.  Tâm hồn con hỷ hoan vì Đức Chúa, Đấng cứu độ con. 

1) Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con 

ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, 

con vui sướng vì được Ngài cứu độ. 

Đ.  Tâm hồn con hỷ hoan vì Đức Chúa, Đấng cứu độ con. 

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng 

dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn 

thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ 

héo tàn. 

Đ.  Tâm hồn con hỷ hoan vì Đức Chúa, Đấng cứu độ con. 
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3) Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi 

lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ 

xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao. 

Đ.  Tâm hồn con hỷ hoan vì Đức Chúa, Đấng cứu độ con. 

4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. 

Đ.  Tâm hồn con hỷ hoan vì Đức Chúa, Đấng cứu độ con. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, là 

đá tảng góc tường cho Hội Thánh. Xin ngự đến và cứu độ con 

người, Chúa đã dựng nên từ bụi đất. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 1, 46-56 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày ấy, Bà Ma-ri-a nói: 46 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi 

đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết 

bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời 

kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay 

biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ 

bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ 

đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay 

trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng 

cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ 

Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” 56 Bà Ma-ri-a ở lại với 

bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ          Lc 1, 46.49 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa; Người là Đấng Toàn Năng, 

đã làm cho tôi những điều cao cả. 
 

NGÀY 23 THÁNG 12 

Ca nhập lễ               x. Is 9,6; Tv 71,17 

Một trẻ thơ sẽ chào đời để cứu ta, và được gọi là Thiên Chúa, là 

Đấng uy hùng. Mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc phúc. 

Bài đọc 1                   Ml 3, 1-4.23-24 

Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, 

trước khi ngày của Đức Chúa đến. 

Trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 

Đức Chúa, Thiên Chúa phán như sau: 1 Này Ta sai sứ giả của 

Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà 

các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả 

của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Đức Chúa các đạo 

binh phán. 2 Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người 

xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc 

tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ 

thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy 

giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo 

lẽ công chính. 4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp 

lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. 
23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày 

của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. 24 Nó sẽ đưa tâm 

hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với 

cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 24, 4-5a.8-9.10 và 14 

Đ.  Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc. 

1) Lạy Chúa, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo 

con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, và bảo ban dạy 

đỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ.  Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc. 

2) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ.  Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc. 

3) Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối 

với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xứ thân tình 

với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của Người. 

Đ.  Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, là 

đá tảng góc tường cho Hội Thánh. Xin ngự đến và cứu độ con 

người, Chúa đã dựng nên từ đất bụi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 57-66 

Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con 

trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và 

thân thích đều chia vui với bà. 
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59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính 

lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng 

nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ 

hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi 

người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một 

tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 

Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng 

Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy 

được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ 

và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? “ Và quả thật, có bàn 

tay Chúa phù hộ em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta 

và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy 

sẽ dùng bữa với Ta”. 
 

NGÀY 24 THÁNG 12 

Thánh lễ sáng 

Ca nhập lễ              x. Gl 4, 4 

Này đây thời gian đã tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con 

mình xuống cõi trần. 

Bài đọc 1            2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a-16 

Vương quyền của Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được 

thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với 

ngôn sứ Na-than: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn 

Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” 3 Ông Na-than thưa với  
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vua: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực 

hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.” 
4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than 

rằng: 
5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? 8b Chính Ta đã cất nhắc 

ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo 

dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù 

địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên 

tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 

Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và 

chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác 

cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ 

thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi 

được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho 

ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của 

ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng 

dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, 

và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 14a Đối với 

nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Nhà của ngươi và vương 

quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của 

ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 88, 2-3.4-5.27 và 29 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

“Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời”. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 
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2) Xưa Chúa phán: “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Người sẽ thưa với ta: “Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa 

con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” Ta sẽ yêu thương Người 

đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với Người. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là vầng đông xuất hiện, 

là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời, và là mặt trời chiếu tỏa đường 

công chính, xin ngự đến soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong 

bóng tử thần. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 1, 67-79 

Vầng đông tự chốn cao vời viếng thăm ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh 

Thần, liền nói tiên tri rằng: 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung 

thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện, Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp 

ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ, mà phán hứa 

tự ngàn xưa: 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng 

ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa 

giao ước; 73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham, rằng sẽ giải phóng 

ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75 để ta sống 

thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt 

cả đời ta. 76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là ngôn sứ của 

Đấng Tối Cao:, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77 bảo cho 

dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời  
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viếng thăm ta, 79
 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng 

tử thần,dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 68 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa It-ra-en, đã viếng thăm cứu 

chuộc dân Người. 
 

NGÀY 24 THÁNG 12 

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 

Ca nhập lễ                x. Xh 16, 6-7 

Hôm nay, anh em sẽ được biết, Chúa đến và cứu độ chúng ta. 

Ngày mai, anh em sẽ được thấy vinh quang của Người. 

Bài đọc 1                     Is 62, 1-5 

Người sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-

sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất hiện tựa 

hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. 
2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của 

ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. 

Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Đức Chúa 

đặt cho. 3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Đức 

Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. 
4 Chẳng ai còn réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ!” Xứ sở ngươi 

hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi: “Ái 

khanh lòng Ta hỡi!” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ 

hồng.” Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập 

hôn ước cùng xứ sở ngươi. 5 Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, 

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho 

chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 88, 4-5.16-17.27 và 29 

Đ.  Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Xưa Chúa phán: “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.” 

Đ.  Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh 

Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa, nhờ được nghe danh Ngài, họ 

suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang. 

Đ.  Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Người sẽ thưa với Ta: “Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” Ta sẽ yêu thương 

Người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với Người. 

Đ.  Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Bài đọc 2              Cv 13, 16-17.22-25 

Thánh Phao-lô làm chứng về Đức Ki-tô, con vua Đa-vít. 

Trích sách Công Vụ Tông Đồ. 

Hôm ấy, trong hội đường thành An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a, 
16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:  

“Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, 

xin nghe đây: 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng 

ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất 

Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi 

đó. 22 Rồi Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. 

Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của 

Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 

Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-

en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.  
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24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu 

gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn 

thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng 

mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không 

đáng cởi dép cho Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày mai, Vị Cứu Tinh sẽ xóa tội đời, 

và sẽ lên ngôi lãnh đạo chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 1, 1-25 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con 

cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp 

sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh 

Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 
4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son 

sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút 

sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. 

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; 7 Sa-lô-môn 

sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 

A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram 

sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-

khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh 

A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và 

các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; 

San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-

vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc;  
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Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; 

E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-

se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-

tô. 
17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-

vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là 

mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng 

là mười bốn đời. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con 

trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi 

tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 

Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt 

tên cho con trẻ là Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn       Mt 1, 18-25 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se,  
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chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con 

trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi 

tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 

Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt 

tên cho con trẻ là Giê-su. 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Is 40, 5 

Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ được 

thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
 

NGÀY 24 THÁNG 12 

Thánh lễ Ban Đêm 

Ca nhập lễ                  Tv 2, 7 

Chúa phán bảo tôi rằng: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay, 

Cha đã sinh ra Con”. 

Hoặc đọc 

Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa, vì Đấng cứu độ 

chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thẳm, 

bình an đích thực đến giữa chúng ta. 

Bài đọc 1                       Is 9, 1-6 

Một người con đã được ban tặng cho ta. 
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Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng 

bừng lên chiếu rọi. 2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng 

thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ 

mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến 

lợi phẩm. 
3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn 

roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng 

quân Ma-đi-an. 4 Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần và mọi áo 

choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 5 Vì một trẻ thơ 

đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. 

Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố 

Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ 

Lãnh hoà bình. 
6 Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho 

ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít. Người sẽ làm cho vương 

quốc được kiên cố vững bền, trên nền tảng chính trực công minh, từ 

nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa 

các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 95, 1-2a.2b-3.11-12a.12b-13 

Đ.  Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là 

Đấng ki-tô, là Đức Chúa. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu!, hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ.  Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là 

Đấng ki-tô, là Đức Chúa. 
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2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ.  Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là 

Đấng ki-tô, là Đức Chúa. 

3) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ.  Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là 

Đấng ki-tô, là Đức Chúa. 

4) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ.  Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là 

Đấng ki-tô, là Đức Chúa. 

Bài đọc 2                 Tt 2, 11-14 

Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ cho mọi người. 

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gởi ông Ti-tô.. 

Anh thân mến, 11 ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem 

ơn cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ 

bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, 

công chính và đạo đức ở thế gian này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng 

ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô 

Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện 

vinh quang. 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta 

cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến 

chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc 

thiện. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi báo cho anh em một tin mừng 

trọng đại: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là 

Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 2, 1-14 

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân 

số trong khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực 

hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều phải 

về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-

da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-

đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên 

cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có 

thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn 

nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt 

nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng 

và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và 

vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp 

hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo 

cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 
11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành 

vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này 

mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm 

trong máng cỏ.” 13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất 

tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 
14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài 

người Chúa thương.” 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ              Ga 1, 14 

Ngôi Lời đã làm Người thế, chúng ta được nhìn thấy vinh 

quang Người. 

NGÀY 25 THÁNG 12 

Thánh lễ Rạng Đông 

Ca nhập lễ            x. Is 9, 2.6; Lc 1, 33 

Hôm nay ánh sáng huy hoàng rực rỡ, sẽ bừng lên chiếu rọi 

muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta. Người sẽ được 

gọi là Thiên Chúa, Đấng kỳ diệu, vị Thủ lãnh kiến tạo hòa bình, 

Người Cha của thế giới tương lai, vương quyền Người sẽ vô cùng 

vô tận. 

Bài đọc 1                 Is 62, 11-12 

Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
11 Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất: Hãy 

nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới. Kìa phần 

thưởng của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt. 
12 Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”, là “những người được Đức 

Chúa cứu chuộc”. Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”, là 

“Thành không bị bỏ”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 96, 1 và 6.11-12 

Đ.  Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì 

Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính 

trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người. 

Đ.  Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì 

Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta. 
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2) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm 

rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính 

hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ. 

Đ.  Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì 

Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta. 

Bài đọc 2                      Tt 3, 4-7 

Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta. 

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gởi ông Ti-tô. 

Anh thân mến, 4 Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ 

lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 

Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công 

chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ 

phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 
6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng 

ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi 

nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa 

hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình 

an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 2, 15-20 

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a,  

ông Giu-se và Hài Nhi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, 

những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự 

việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi. 

Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm 

trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về  
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Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng 

ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và 

suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi 

vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy 

tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Dcr 9, 9 

Này thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-

ru-sa-em, hãy ca hát tưng bừng! Kìa Vua ngươi đang ngự đến, 

Người là Đấng Thánh, Đấng cứu độ trần gian. 
 

NGÀY 25 THÁNG 12 

Thánh lễ Ban Ngày 

Ca nhập lễ                   Is 9, 6 

Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho 

nhân loại, Người mang quyền bính ở trên vai, danh hiệu Người là 

Cố Vấn kỳ tài. 

Bài đọc 1                   Is 52, 7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa chúng ta. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, 

công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và 

nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 8 Kìa nghe 

chăng quân canh gác của ngươi, cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ 

sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on.  
9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật 

tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-

sa-lem. 10 Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần 
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thánh của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể 

rồi ra nhìn thấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ.  Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 

ta. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ.  Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 

ta. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ.  Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 

ta. 

3) Toàn cói đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ.  Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 

ta. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ.  Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 

ta. 
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Bài đọc 2                      Dt 1, 1-6 

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha 

ông chúng ta qua các ngôn sứ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên 

Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ 

Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng 

muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh 

trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền 

năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người 

lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được 

thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì 

Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 
5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần 

nào: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc 

là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. 6 Khi đưa 

Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên 

thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi 

chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy 

hoàng rực rỡ tỏa xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Ga 1, 1-18 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng 

về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh 

sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh 

sáng. 
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông 

đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông 

mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng 

về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và 

chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ 

Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến 

nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai 

đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do 

khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước 

muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà 

Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà 

tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 16 

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn 

này đến ơn khác. 
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, 

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên 

Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên 

Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ 

cho chúng ta biết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 97, 3 

Toàn cõi đất này được xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM A 

Ca nhập lễ                Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Maria cùng 

với ông Giuse, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ. 

Bài đọc 1            Hc 3, 2-6.12-14 

Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. 

Trích sách Huấn ca. 
2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho 

người mẹ thêm uy quyền đối với các con. 3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi 

lầm, 4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. 5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng 

vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. 6 Ai tôn vinh cha 

sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. 
12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu 

người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 13 Người có lú lẫn, con 

cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. 14 

Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù 

tội lỗi cho con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 
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Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on, xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

Bài đọc 2                         Cl 3, 12-21 

Đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 

Thưa anh em, 12 anh em là những người được Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng 

và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải 

trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 

vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em 

phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn 

bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 

thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi 

vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong 

phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. 

Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên 

Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh 

hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 
18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng 

là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ 

đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong 

mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng 

làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Cl 3, 15a.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi ơn bình an của Đức Ki-tô điều 

khiển tâm hồn anh em, ước chi lời Đức Ki-tô giữa anh em thật dồi 

dào phong phú. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 2, 13-15.19-23 

Hãy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo 

mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 

Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và 

đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó 

cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán 

xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với 

ông Giu-se bên Ai-cập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy 

đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài 

Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về 

đất Ít-ra-en. 22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là 

Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau 

khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, 23 và đến ở tại một 

thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng 

các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Br 3,38 

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất, và sống giữa loài người 

chúng ta. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B 

Ca nhập lễ                Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Maria cùng 

với ông Giuse, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ. 

Bài đọc 1                         St 15, 1-6; 21, 1-3 

Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. 

Trích sách Sáng thế. 
15.1 Có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến 

rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; 

phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa: “Lạy Đức 

Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà 

không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người 

Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram thưa: “Chúa coi, Chúa không ban cho con 

một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 Và đây có 

lời Đức Chúa phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, 

nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 5 Rồi 

Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử 

đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi 

ngươi sẽ như thế đó!” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể 

ông là người công chính. 
21.1 Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và 

Người đã làm cho bà như Người đã hứa. 2 Bà Xa-ra có thai và sinh 

cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên 

Chúa đã hứa. 3 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông 

là I-xa-ác, đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 104, 1-2.3-4.5-6.8-9 

Đ.  Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước lập ra, 

muôn đời Người nhớ mãi. 
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1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm 

mọi kỳ công của Người. 

Đ.  Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước lập 

ra, muôn đời Người nhớ mãi. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng 

khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ.  Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước lập 

ra, muôn đời Người nhớ mãi. 

3) Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ 

và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-

ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! 

Đ.  Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước lập 

ra, muôn đời Người nhớ mãi. 

4) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ.  Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước lập 

ra, muôn đời Người nhớ mãi. 

Bài đọc 2           Dt 11, 8.11-12.17-19 

Đức tin của ông Áp-ra-ham, 

của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác. 

Trích thư gửi tín hữu Do thái. 

Thưa anh em, 8 nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng 

Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia 

nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 11 Nhờ đức tin, 

cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối 

dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung 

tín. 12 Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà  
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đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào 

đếm được.  
17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-

ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về 

người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ có 

một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng 

Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông 

đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Dt 1, 1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào 

thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-

lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Lc 2, 22-40 

Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca. 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà 

Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho 

Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng 

phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông 

là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi 

của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được 

Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước 

khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc 

đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới 

để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông 

ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 
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29  “Muôn lạy Chúa, giờ đây 

theo lời Ngài đã hứa, 

xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
30  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
31  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
32  Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, 

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn 

vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và 

nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé 

này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. 

Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, 

những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một 

lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” 
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, 

thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã 

sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư 

tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm 

hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần 

bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang 

mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, 

thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài 

Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng 

được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài ngắn           Lc 2, 22.39-40 

Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca. 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà 

Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho 

Chúa. 
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, 

thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài 

Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng 

được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Br 3,38 

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất, và sống giữa loài người 

chúng ta. 
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LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C 

Ca nhập lễ                Lc 2, 16 

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Maria cùng 

với ông Giuse, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ. 

Bài đọc 1            1 Sm 1, 20-22.24-28 

Mọi ngày đời ông Sa-mu-en sống, 

ông sẽ được nhượng cho Đức Chúa. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
20 Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên 

cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa được nó.” 21 

Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường 

niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. 22 Bà An-

na không lên, vì bà nói với chồng: “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa 

đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó 

mãi mãi.”  

24 Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo 

một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà 

đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô; đứa trẻ còn nhỏ lắm. 25 Họ sát 

tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. 26 Bà nói: “Thưa ngài, xin 

thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề: tôi là người đàn bà đã 

đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. 27 Tôi đã cầu 

nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã 

xin Người. 28 Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi 

ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ 

lạy Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 83, 2-3.5-6.9-10 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 
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1) Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền 

vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời 

hằng sống mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

2) Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng 

giấc mộng hành hương. 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

3) Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin đoái nghe lời con cầu 

nguyện. Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa là khiên mộc 

chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã xức 

dầu. 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

Bài đọc 2           1 Ga 3, 1-2.21-24 

Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, 

mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 1 anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 

dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên 

Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không 

nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. 
2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; 

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta 

biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, 

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 
21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, 

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì 

chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ 

các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. 
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23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức 

Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều 

răn Người đã ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn của 

Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại 

trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho 

chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng cho chúng con, 

để chúng con chú ý đến những lời Con Chúa nói. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 2, 41-52 

Đức Giê-su được cha mẹ tìm thấy  

đang ngồi ở giữa các thầy dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem 

mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình 

cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, 

hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha 

mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ 

hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và 

người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-

sa-lem mà tìm. 
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, 

đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai 

nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối 

đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói 

với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy 

không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” 49 Người đáp: 

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở  
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nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa 

nói. 
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và 

hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả 

những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn 

ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người 

ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Br 3,38 

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất, và sống giữa loài người 

chúng ta. 
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NGÀY 26 THÁNG 12 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              

Cửa trời đã mở ra đón nhận thánh Tê-pha-nô vào. Người là vị 

tử đạo tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời. 

Bài đọc 1            Cv 6, 8-10; 7, 54-59 

Kìa, tôi thấy trời mở ra. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 

Hồi đó, 6.8 ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã 

làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người 

thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, 

gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a 

và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ 

không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 
7.54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến 

răng căm thù ông Tê-pha-nô. 
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh 

quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 
56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu 

Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào 

ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình 

dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông Tê-pha-

nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn 

con.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca      Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc và 17 

Đ.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 
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1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đừng chỉ lối cho con. 

Đ.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái thương phận con cùng khốn. 

Đ.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 118, 26a và 27a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho 

người tiến vào đây nhân danh Chúa; Đức Chúa là Thượng Đế, 

Người giãi sáng trên ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Mt 10, 17-22 

Không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: 17 “Hãy coi 

chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh 

đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra 

trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các 

dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo 

phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho 
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anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 
21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp 

con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải 

chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ 

nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Cv 7, 59 

Họ ném đã ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy 

Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. 
 

NGÀY 27 THÁNG 12 

THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              

Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh 

phúc thay vị Tông Đồ đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, 

và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian. 

Bài đọc 1                          1 Ga 1, 1-4 

Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, 

chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 1 điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều 

chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã 

chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. 
2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm 

chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy 

vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. 
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3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả 

anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, 

mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, 

Con của Người. 4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của 

chúng ta được nên trọn vẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 96, 1-2.5-6.11-12 

Đ.  Trước thánh nhan Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai 

rồng là công minh chính trực. 

Đ.  Trước thánh nhan Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

2) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến thánh nhan vị Chúa tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Đ.  Trước thánh nhan Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

3) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm 

rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính 

hãy vui mừng, tưởng nhớ thánh danh mà dâng lời cảm tạ. 

Đ.  Trước thánh nhan Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                         Ga 20, 2-8 

Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô và đã tới mộ trước. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Ngày thứ nhất trong tuần, 2 bà Ma-ri-a Mác-đa-la liền chạy về 

gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. 

Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết 

họ để Người ở đâu.” 
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng 

chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ 

trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 

nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông 

vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu 

Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn 

lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ 

trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 14.16 

Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn 

của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 
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NGÀY 28 THÁNG 12 

CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              

Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Chúa Kitô. Nay được theo 

Người là Chiên Con tinh tuyền, miệng chẳng ngớt tung hô: “Lạy 

Chúa, vinh danh Chúa”. 

Bài đọc 1                       1 Ga 1, 5-2,2 

Máu Đức Ki-tô thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 1.5 đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô 

mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên 

Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 6 

Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong 

bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. 7 

Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng 

ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu 

Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 
8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối 

mình, và sự thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta thú nhận tội 

lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho 

chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 10 Nếu 

chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người 

là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta. 
2.1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho 

anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai 

phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: 

đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 2 Chính Đức Giê-su Ki-

tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà 

thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Đoàn tử đạo quang huy 

hùng dũng ca ngợi Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                       Mt 3, 13-18 

Vua Hê-rô-đê giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo 

mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 

Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và 

đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó 

cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán 

xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh 

lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở 

Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày 

tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm  
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lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than 

rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để 

cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              x. Lc 1, 78-79 

Các thánh Anh Hài đã được chuộc về từ giữa lòng nhân loại, để 

làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. Con Chiên đi 

đâu, các ngài cũng đi theo đó. 
 

NGÀY 29 THÁNG 12 

(Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh) 

Ca nhập lễ                           Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người  thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 

Bài đọc 1                        1 Ga 3, 3-11 

Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
3 Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô, thì làm cho mình 

nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch. 4 Phàm ai phạm tội 

thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên 

Chúa. 5 Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội 

lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. 6 Phàm ai ở lại trong Người thì 

không phạm tội. Còn ai phạm tội, thì đã không thấy Người, và cũng 

chẳng biết Người. 
7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho 

anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công 

chính, như Đức Giê-su là Đấng Công Chính. 8 Ai phạm tội, kẻ ấy là 

người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con 

Thiên Chúa xuất hiện, là để phá huỷ công việc của ma quỷ. 9 Phàm 

ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của  
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Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì 

đã được Thiên Chúa sinh ra. 
10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên 

Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không 

thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng 

vậy. 11 Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu: 

chúng ta hãy yêu thương nhau. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv Tv 95, 1-2a.2b-3.5b-6 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh danh! 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

3) Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. Trước thiên nhan, 

toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đó là ánh sáng soi đường cho dân 

ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                           Lc 2, 22-35 

Ánh sáng soi đường cho dân ngoại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà 

Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho 

Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng  
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phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông 

là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi 

của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được 

Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước 

khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc 

đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới 

để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông 

ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 
29  “Muôn lạy Chúa, giờ đây 
 theo lời Ngài đã hứa, 

 xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
30  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
31  Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
32  Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,  

 là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn 

vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và 

nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé 

này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. 

Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, 

những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một 

lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 78 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông từ chốn cao vời 

viếng thăm ta. 
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NGÀY 30 THÁNG 12 

(Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh) 

Ca nhập lễ                Kn 18, 14-15 

Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và khi đêm tối đã về 

khuya, thị lạy Chúa, từ ngai vàng thiên quốc, Lời toàn năng của 

Ngài đến trần gian. 

Bài đọc 1                      1 Ga 2, 12-17 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì tồn tại mãi mãi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em: 

anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô. 13 Hỡi các bậc 

phụ huynh, tôi viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc 

khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em: anh em đã thắng ác 

thần. 14 Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh 

em: anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho 

anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, 

tôi đã viết cho anh em: anh em là những người mạnh mẽ; lời Thiên 

Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. 
15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ 

nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, 16 vì 

mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của 

đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát 

xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; 17
 mà thế gian đang 

qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên 

Chúa thì tồn tại mãi mãi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 95, 7-8a.8b-9.10 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

1) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 
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Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

2) Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa 

uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thánh 

nhan. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

3) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi 

chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy 

hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                           Lc 2, 36-40 

Bà nói về Hài Nhi cho hết những ai 

đang mong chờ ngày cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, 36 có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, 

thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã 

sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư 

tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm 

hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần 

bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang 

mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, 

thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài 

Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng 

được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             1 Ga 4, 9 

Từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được 

hết ơn này đến ơn khác. 
 

NGÀY 31 THÁNG 12 

(Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh) 

Ca nhập lễ                   Is 9, 6 

Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho 

nhân loại, Người mang quyền bính ở trên vai, danh hiệu Người là 

Cố vấn kỳ tài. 

Bài đọc 1                      1 Ga 2, 18-21 

Anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh 

và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
18 Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. 

Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều 

tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là 

giờ cuối cùng. 19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng 

không phải là người của chúng ta; vì nếu là người của chúng ta, 

chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai 

cũng là người của chúng ta. 
20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh, và 

tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. 21 Tôi đã viết cho anh em, 

không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự 

thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 95, 1-2.11-12a.12b-13 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh danh! Ngày 

qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

2) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

3) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ.  Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư 

ngụ giữa chúng ta,. Còn những ai đón nhận Người, thì Người cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Ga 1, 1-18 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm. 

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng 

về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 

ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt 

được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là 

Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi 

người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến 

để làm chứng về ánh sáng. 
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9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi 

mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà 

có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, 

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, 

tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên 

con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng 

chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn 

ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà 

Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 
15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là 

Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có 

trước tôi.” 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh 

nhận hết ơn này đến ơn khác. 
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, 

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên 

Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên 

Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ 

cho chúng ta biết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             1 Ga 4, 9 

Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người 

mà chúng ta được sống. 
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NGÀY 01 THÁNG 01 

(Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh) 

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ         

Xin kính chào Thánh mẫu, đã sinh hạ Quân Vương, Đấng điều 

khiển vũ trụ, muôn thuở tới muôn đời. 

Hoặc đọc: 

Hôm nay ánh huy hoàng rực rỡ, sẽ bừng lên chiếu rọi muôn 

người, vì Chúa đã giáng sinh để cứu độ chúng ta. 

Bài đọc 1                  Ds 6, 22-27 

Chúng kêu cầu danh Ta trên con cái Ít-ra-en. 

Ta chúc lành cho chúng. 

Trích sách Dân số. 
22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 “Hãy nói với A-ha-ron và 

các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói 

thế này: 24 “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)! 25 

Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng 

thương anh (em)! 26 Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an 

cho anh (em)! 27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo 

trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 66, 2-3.5.6 và 8 

Đ.  Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 

1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ.  Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 
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2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ.  Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 

3) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! 

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ.  Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 

Bài đọc 2                      Gl 4, 4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, 

sinh làm con một người đàn bà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 

Thưa anh em, 4 khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã 

sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề 

Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận 

được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 

Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà 

kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ 

nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Dt 1, 1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào 

thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-

lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Lc 2, 16-21 

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. 

Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. 16 Họ gặp 

bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 

Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn 

bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong 

lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng 

Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã 

được nói với họ. 
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ 

cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần 

đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Dt 13, 8 

Vì Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và 

như vậy mãi đến muôn đời. 
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CHÚA NHẬT II SAU LỄ GIÁNG SINH 

Ca nhập lễ            x. Kn 18, 14-15 

Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và khi đêm tối đã về 

khuya, thị lạy Chúa, từ ngai vàng thiên quốc, Lời toàn năng của 

Ngài đến trần gian. 

Bài đọc 1                   Hc 24, 1-2.8-12 

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa ở giữa dân tuyển chọn. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Đức Khôn Ngoan tự biểu dương và hãnh diện ở giữa dân 

mình. 2 Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của Đấng Tối Cao và 

hãnh diện trước quyền uy của Người. 
8 Bấy giờ, Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho Ta, Đấng tạo 

thành Ta dựng lều cho Ta ở. Người phán: “Hãy cắm lều ở Gia-cóp, 

hãy hưởng phần sản nghiệp ở Ít-ra-en.” 9 Người đã dựng nên Ta 

trước muôn đời, từ khởi thuỷ, và Ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. 10 

Trong lều thánh, trước nhan Người, Ta thi hành thánh vụ và như 

thế, Ta định cư tại Xi-on. 11 Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu 

dấu, tại Giê-ru-sa-lem, Ta nắm chủ quyền. 12 Ta đâm rễ sâu giữa 

một dân hiển hách, trong phần riêng của Đức Chúa, cũng là sản 

nghiệp của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca          Tv 146-147, 12-13.14-15.19-20 

Đ.  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ.  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
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2) Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hỏa tốc chạy đi. 

Đ.  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ.  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Bài đọc 2                   Ep 1, 3-6.15-18 

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức Ki-

tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của 

Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền 

định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi 

khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh 

Tử yêu dấu. 
15 Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh 

em vào Chúa Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể 

dân thánh, 16 tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc 

tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. 17 Tôi cầu xin Chúa 

Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận 

biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là 

niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là 

gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân 

thánh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              x. 1 Tm 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Ki-tô, vinh danh Chúa, Chúa 

được loan truyền giữa muôn dân. Lạy Chúa Ki-tô, vinh danh Chúa, 

Chúa được cả hoàn cầu tin kính. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Ga 1, 1-18 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng 

về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 

ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh 

sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh 

sáng. 
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông 

đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông 

mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng 

về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và 

chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ 

Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến 

nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai 

đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do 

khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước 

muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà 

Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà 

tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”  
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16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết 

ơn này đến ơn khác. 
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, 

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên 

Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên 

Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ 

cho chúng ta biết. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           Ga 1, 1-5.9-14 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 

Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng 

về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 

ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh 

sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh 

sáng. 
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi 

mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà 

có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, 

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, 

tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên 

con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng 

chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn 

ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà 

Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Ga 1, 12 

Tất cả những ai đón tiếp Ngôi Lời, thì Người cho họ quyền trở 

nên Con Thiên Chúa. 

NGÀY 02 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến 

mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống 

khắp cõi trần. 

Bài đọc 1                      1 Ga 2, 22-28 

Ước chi điều anh em đã nghe từ đầu ở lại trong anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 22 ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối 

rằng: Đức Giê-su là Đấng Ki-tô? Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô, là kẻ chối 

Chúa Cha và Chúa Con. 23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có 

Chúa Cha; kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. 
24 Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu 

ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại 

trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa 

Cha. 25 Và đây là điềumà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta: 

sự sống đời đời. 26 Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về 

những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. 
27 Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô ở lại 

trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của 

Người dạy dỗ anh em mọi sự -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải 

sự dối trá-, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại 

trong Người. 
28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy 

ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, 

chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách Người trong ngày Người 

quang lâm. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Tung hô Tin Mừng              Dt 1, 1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào 

thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Ga 1, 19-28 

Người sẽ đến sau tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ 

Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông 

là ai?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không  
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phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có 

phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” - “Ông có phải 

là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông: 

“Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử 

chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng 

người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa 

đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy 

người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm 

phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là 

ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” 26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm 

phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các 

ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai 

dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia 

sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Chúng ta đã nhìn thấy vinh qung của Ngôi Lời nhập thể, vinh 

quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và 

chân lý. 

NGÀY 03 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Đức Chúa là 

Thượng Đế, Người chiếu tỏa ánh sáng trên chúng ta. 

Bài đọc 1                    1 Ga 2, 29-3, 6 

Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 2.29 nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng 

Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính 

thì đã được Thiên Chúa sinh ra. 
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3.1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người 

yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa -mà thực sự 

chúng ta là con Thiên Chúa-. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng 

ta, là vì thế gian đã không biết Người. 
2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; 

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta 

biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, 

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 3 Phàm ai đặt hy 

vọng như thế vào Đức Ki-tô, thì làm cho mình nên thanh sạch như 

Người là Đấng thanh sạch. 4 Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại 

luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. 
5 Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội 

lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. 6 Phàm ai ở lại trong Người thì 

không phạm tội. Còn ai phạm tội, thì đã không thấy Người, và cũng 

chẳng biết Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 97, 1.3cd-4.5-6 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thức hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

2) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 
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3) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 1, 14a.12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư 

ngụ giữa chúng ta. Còn những ai đón nhận Người, thì Người cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                       Ga 1, 29-34 

Đây là Chiên Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền 

nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 

Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau 

tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân 

Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm 

chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự 

trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi 

đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống 

và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh 

Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng 

Thiên Chúa tuyển chọn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa rất mực yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con 

mình đến, mang xác phàm giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 
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NGÀY 04 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đàm người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng 

bứng lên chiếu rọi. 

Bài đọc 1                        1 Ga 3, 7-10 

Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra 

thì không thể phạm tội. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho 

anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công 

chính, như Đức Giê-su là Đấng Công Chính. 8 Ai phạm tội, kẻ ấy là 

người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con 

Thiên Chúa xuất hiện, là để phá huỷ công việc của ma quỷ. 9 Phàm 

ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của 

Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, 

vì đã được Thiên Chúa sinh ra. 10 Căn cứ vào điều này mà người ta 

phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không 

sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu 

thương anh em mình, thì cũng vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 97, 1. 7-8.9 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thức hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 
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2) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với 

toàn thể dân cư! Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng 

trước tôn nhan Chúa. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

3) Vì Người xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu theo đường 

công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Đ.  Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Tung hô Tin Mừng              Dt 1, 1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên 

Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào 

thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                       Ga 1, 35-42 

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
35 Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn 

đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: 

“Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi 

theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, 

thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? “ Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa 

Thầy), Thầy ở đâu?” 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến 

xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào 

khoảng giờ thứ mười. 
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã 

nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp 

em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” 

(nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su.  
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Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông 

Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Ngôi lời là sự sống, vẫn hướng về Chúa Cha, nay đã xuất hiện 

cho chúng ta được thấy. 
 

NGÀY 05 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Lúc khởi đầu và từ trước muôn thuở, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa. Người đã khứng sinh ra làm Đấng cứu độ loài người. 

Bài đọc 1                      1 Ga 3, 11-21 

Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

vì chúng ta yêu thương anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 11 đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc 

khởi đầu: chúng ta hãy yêu thương nhau; 12 chúng ta đừng bắt chước 

Ca-in: nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình. Tại sao nó đã 

giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm 

thì công chính. 
13 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét anh 

em. 14 Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại 

trong sự chết. 15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và 

anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong 

nó. 16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là 

Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng 

ta cũng phải thí mạng vì anh em. 17 Nếu ai có của cải thế gian và 

thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, 

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? 
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18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu 

thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân 

thật và bằng việc làm. 19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng 

chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước 

mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên 

Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. 21 

Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, 

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 99, 2.3.4.5 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi 

chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy 

hoàng rực rỡ tỏa xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                          Ga 1, 43-51 

Chính Thầy là Con Thiên Chúa, 

chính Thầy là Vua Ít-ra-en. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người 

gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê 

là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà 

sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông 

Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền 

bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? “ Ông Phi-líp-phê 

trả lời: “Cứ đến mà xem!” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến 

về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-

ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi 

Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi 

Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh 

rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con 

Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi 

nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn 

được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, 

tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần 

của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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NGÀY 06 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là 

Chúa từ bi, nhân hậu và công chính. 

Bài đọc 1                        1 Ga 5, 5-13 

Thần khí, nước và máu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 5 ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không 

phải là người tin rằng: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức 

Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ 

trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần 

Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. 
7 Có ba chứng nhân: 8 Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm 

chứng một điều. 9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, 

thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời 

chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của 

Người. 
10 Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi 

mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì 

kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của 

Người. 11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 

sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. 12 Ai có 

Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có 

sự sống. 13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin 

vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống 

đời đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca          Tv 146-147, 12-13.14-15.19-20 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 
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1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

2) Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hỏa tốc chạy đi. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng             x. Mc 9,7 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: 

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                           Mc 1, 7-11 

Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mac-cô. 
7 Ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang 

đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi 

thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ 

làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” 
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được 

ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, 

Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ 

câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là 

Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc đọc          Lc 3, 23-38 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, 

con cháu tổ phụ A-đam, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hồi ấy, 23 khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba 

mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con 

Ê-li, 24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-

ki con Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp. 25 Giô-xếp con Mát-tít-gia, 

Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con Na-khum, Na-khum con Khét-li, 

Khét-li con Nác-gai. 26 Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-

gia, Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-

đa. 27 Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con 

Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên. 
28 Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-

xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam con E. 29 E con Giê-su, Giê-su 

con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-tát 

con Lê-vi. 30 Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con 

Giô-xếp, Giô-xếp con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim, 31 En-

gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-

tát-ta con Na-than, Na-than con Đa-vít. 
32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át 

con Xan-môn, Xan-môn con Nác-sôn. 33 Nác-sôn con Am-mi-na-

đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-

rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa. 34 Giu-đa con Gia-cóp, 

Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham. 
35 Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pe-léc, Pe-

léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác. 36 Se-lác con Kê-nan, Kê-nan con 

Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc. 
37 La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc 

con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-nan.  
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38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam 

là con Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc           Lc 3, 23.31-34.36.38 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, 

con cháu tổ phụ A-đam, con cháu vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Hồi ấy, 23 khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba 

mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. 31 En-gia-kim 

con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta 

con Na-than, Na-than con Đa-vít. 

32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át 

con Xan-môn, Xan-môn con Nác-sôn. 33 Nác-sôn con Am-mi-na-

đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-

rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa. 34 Giu-đa con Gia-cóp, 

Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham. 

Áp-ra-ham con te-rác, Te-rác con na-kho. 36 Se-lác con Kê-nan, 

Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê 

con La-méc. 37 La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-

nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên 

con Kên-nan. 38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam 

và A-đam là con Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: 

Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người mà chúng 

ta được sống. 
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NGÀY 07 THÁNG 01 

Ca nhập lễ 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do một người phụ nữ sinh ra, 

để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 

Bài đọc 1                       1 Ga 5, 14-21 

Thiên Chúa nhậm mọi lời chúng ta xin. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 14 lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước 

mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin 

điều gì hợp ý Người. 15 Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời 

chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng, chúng ta sẽ được những gì 

chúng ta đã xin Người. 
16 Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái 

chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh 

em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. 

Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ 

tội ấy. 17 Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không 

đưa đến cái chết. 18 Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa 

sinh ra, người đó không phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đã 

sinh ra giữ gìn người ấy, và Ác thần không đụng đến người ấy được.  
19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả 

thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần. 20 Chúng ta biết 

rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết 

Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của 

Người là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và 

là sự sống đời đời. 21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy 

tránh xa các tà thần! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 149, 1-2.3-4.5 và 6a và 9a 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 
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Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Để thi hành án 

phạt Chúa đã viết từ xưa. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Ga 2, 1-11 

Đức Giê-su  đã làm dấu lạ đầu tiên này  

tại Ca-na, miền Ga-li-lê. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Hôm đó, 1 có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới 

có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được 

mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với 

Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó 

can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói 

với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 
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6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục 

người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một 

trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước 

vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: 

“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho 

ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà 

không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và 

khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ 

rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu 

tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được 

hết ơn này đến ơn khác. 
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CHÚA HIỂN LINH 

Ca nhập lễ             x. Ml 3, 1; Sb 19,12 

Này Chúa Tể càn khôn ngự đến, tay nắm trọn vương quyền, thế 

lực và vinh quang. 

Bài đọc 1                     Is 60, 1-5 

Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh 

quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2 Kìa 

bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên 

ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất 

hiện trên ngươi. 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua 

chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 
4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với 

ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên 

hông. 5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, 

vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải 

muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 71, 2.7-8.10-11.12-13 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị tân Vương, 

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 

2) Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị tới 

ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua 

biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 
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3) Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều 

cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. 

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều 

phụng sự. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 

4) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 

Bài đọc 2                      Ep 3, 2-3a.5-6 

Nay mầu nhiệm được mặc khải 

là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp. 

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 

Thưa anh em, 2 hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân 

sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3 

Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu 

nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ 

trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải 

cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: 

trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng 

thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể 

và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 2, 2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 

xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-

lê-lui-a. 
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Tin Mừng                   Mt 2, 1-12 

Từ phương Đông, chúng tôi đến bái lạy Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-

rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-

lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng 

tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng 

tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả 

thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các 

thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải 

sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách 

ngôn sứ, có chép rằng: 6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, 

ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh 

tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi 

cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi 

Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, 

và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy 

Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã 

thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, 

mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ 

vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ 

lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược 

mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua 

Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Mt 2, 2 

Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở Phương 

Đông, và chúng tôi mang của lễ đến bái thờ Người. 
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THỨ HAI SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ           

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến 

mà thờ lạy chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp 

cõi trần. 

Bài đọc 1                      1 Ga 3,22-4,6 

Hãy cân nhắc các thần khí 

xem có phải bởi Thiên Chúa hay không? 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 3.22 bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta 

được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của 

Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của Người: 

chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và 

phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. 24 

Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì ở lại trong Thiên Chúa 

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta 

biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, 

Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. 
4.1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, 

nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay 

không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. 2 Căn cứ 

vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào 

tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người 

phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; 3 còn thần khí nào không 

tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí 

của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay 

nó ở trong thế gian rồi. 
4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về 

Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở 

trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Các ngôn sứ giả đó 

thuộc về thế gian; vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe  
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chúng. 6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên 

Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không 

nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến 

sự thật và thần khí làm cho sai lầm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 2, 7-8.10-11 

Đ.  Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sản 

nghiệp riêng. 

1) Tân Vương lên tiếng,: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, 

Người phán bảo tôi rằng: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha 

đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm 

sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. 

Đ.  Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sản 

nghiệp riêng. 

2) Vậy giờ đây, hỡi các vua Chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần 

gian, nào tỉnh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa. 

Đ.  Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sản 

nghiệp riêng. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Halêluia. 

Tin Mừng               Mt 4, 12-17.23-25 

Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Hồi ấy, 12 khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người 

lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-

na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và 

Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất Dơ-

vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn  
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sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân 

đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, 

những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh 

sáng bừng lên chiếu rọi. 
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh 

em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong 

các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ 

bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp 

xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ 

bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và 

Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-

ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ 

lượt kéo đến đi theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          x. Ga 1, 14 

Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngôi Lời nhập thể, vinh 

quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và 

chân lý. 
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THỨ BA SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ          x. Tv 117, 26-27 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Đức Chúa là 

Thượng Đế, Người chiếu tỏa ánh sáng trên chúng ta. 

Bài đọc 1                        1 Ga 4, 7-10 

Thiên Chúa là tình yêu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 

bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên 

Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, 

thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 
9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như 

thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một 

của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: 

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 

đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền 

tội cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 71, 2.3-4ab.7-8 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

2) Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý 

vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ 

kẻ khó nghèo. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 
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3) Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới 

ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua 

biển nọ, từ Sông cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Is 33, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-

lui-a. 

Tin Mừng                        Mc 6, 34-44 

Khi hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 

Một hôm, 34 Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh 

lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người 

bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn 

đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá 

muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng 

mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp: “Thì chính anh em 

hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua 

tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?” 38 Người bảo các 

ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết rồi, các 

ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.”  
39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng 

nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một 

trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai 

con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao 

cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai 

con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta 

thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn 

dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         Ep 2, 4; Rm 8, 3 

Thiên Chúa rất mực yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con 

mình đến mang xác phàm, giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 
 

THỨ TƯ SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ                   Is 9, 2 

Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng 

bừng lên chiếu rọi. 

Bài đọc 1                      1 Ga 4, 11-18 

Nếu chúng ta yêu thương nhau, 

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 

như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Thiên Chúa chưa ai 

được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng, 

chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là 

Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng 

rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế 

gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên 

Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi 

chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại 

trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. 17 Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với 

chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì 

Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

18 Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo 

loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không 

đạt tới tình yêu hoàn hảo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 71, 2.10-11.12-13 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

2) Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều 

cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. 

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều 

phụng sự. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

3) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              x. 1 Tm 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Ki-tô, vinh danh Chúa, Chúa 

được loan truyền giữa muôn dân. Lạt Chúa Ki-tô, vinh danh Chúa, 

Chúa được cả hoàn cầu tin kính. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Mc 6, 45-52 

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 

Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, 45 lập tức, Đức Giê-

su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-

xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi từ biệt  
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các ông, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang 

ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy 

các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh 

tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người 

định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt 

biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn 

thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên 

tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 51 Người lên thuyền với các ông, và 

gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã 

không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu 

muội! 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             1 Ga 1, 2 

Ngôi Lời là sự sống vẫn hướng về Chúa Cha, nay đã xuất hiện 

cho chúng ta được thấy. 
 

THỨ NĂM SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ             x. Ga 1, 1 

Lúc khởi đầu và từ trước muôn thuở, Ngôi Lời vẫn là Thiên 

Chúa, Người đã khứng sinh ra, làm Đấng cứu độ loài người. 

Bài đọc 1                     1 Ga 4, 19-5,4 

Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 4.19 chúng ta yêu mên Thiên Chúa, vì Thiên 

Chúa đã yêu thương chúng ta trước. 20 Nếu ai nói: “Tôi yêu mến 

Thiên Chúa”, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; 

vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không 

thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. 21 Đây là điều răn 

mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì 

cũng yêu thương anh em mình. 
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5.1 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được 

Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu 

thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 2 Căn cứ vào điều này, chúng ta 

biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu 

mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. 
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của 

Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 4 vì mọi kẻ đã 

được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho 

chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 71, 2.14 và 15bc.17 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi 

kẻ nghèo hèn. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

2) Giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ, Người 

đều coi là quý. Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên, và cầu 

xin cho Người luôn mãi. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

3) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ.  Lạy Chúa, muôn dân nước thảy đều phụng sự Ngài. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                        Lc 4, 14-22a 

Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Một hôm, 14 được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su 

trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 
15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn 

vinh. 
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. 

Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, 

và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn 

sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự 

trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm 

biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do 

cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, 

rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục 

những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 4, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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THỨ SÁU SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ              Tv 111, 4 

Giữa tối tăm đã bừng lên ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là 

Chúa từ bi, nhân hậu và công chính. 

Bài đọc 1                        1 Ga 5, 5-13 

Thần Khí, nước và máu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 5 ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không 

phải là người tin rằng, Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức 

Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ 

trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần 

Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. 7 Có ba chứng nhân: 8 

Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. 9 Chúng ta 

vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên 

Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời 

Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. 
10 Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi 

mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì 

kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của 

Người. 11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 

sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. 12 Ai có 

Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có 

sự sống. 13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin 

vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống 

đời đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca          Tv 146-147, 12-13.14-15.19-20 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 
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1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửae nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

2) Cói biên cương, Người thiết lập hòa bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lện truyền xuống đất, lời phán 

ra, hỏa tốc chạy đi. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-

a. 

Tin Mừng                 Lc 5, 12-16 

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người 

đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: 

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 

Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” 

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. 14 Rồi Người truyền anh ta 

không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì 

anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để 

làm chứng cho người ta biết.” 
15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt 

tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui 

vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ             1 Ga 4, 9 

Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: 

Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người mà chúng 

ta được sống. 

THỨ BẢY SAU HIỂN LINH 

Ca nhập lễ               Gl 4, 4-5 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do một người phụ nữ sinh ra, 

để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 

Bài đọc 1                      1 Ga 5, 14-21 

Người nhậm lời chúng ta, 

khi chúng ta xin điều gì hợp ý Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 14 lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước 

mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin 

điều gì hợp ý Người. 15 Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời 

chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng, chúng ta sẽ được những gì 

chúng ta đã xin Người. 16 Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội 

không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự 

sống cho người anh em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội 

không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không 

bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. 
17 Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không 

đưa đến cái chết. 18 Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa 

sinh ra, người đó không phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đã 

sinh ra giữ gìn người ấy, và Ác thần không đụng đến người ấy được. 
19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả 

thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần. 20 Chúng ta biết 

rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết 

Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của 

Người là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và  
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là sự sống đời đời. 21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy 

tránh xa các tà thần! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 149, 1-2.3-4.5 và 6a và 9b 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa . Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ.  Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc đọc: Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, 

đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng 

bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ha-lê-

lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 3, 22-30 

Người bạn của chú rễ vui mừng hớn hở, 

vì được nghe tiếng nói của chàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người 

ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông 

cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều 

nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an 

chưa bị tống giam. 
25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của 

ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp 

ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên 

kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng 

đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả 

lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính 

anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là 

Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. 29 Ai cưới cô 

dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe 

chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là 

niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải 

nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 1, 16 

Từ nguồn sung mãn của Đức Ki-tô, tất cả chúng ta đã nhận 

được hết ơn này đến ơn khác. 
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CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              x. Mt 3, 16-17 

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và 

Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có 

tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của ta, Người làm 

cho lòng ta vui thỏa”. 

Bài đọc 1                Is 42, 1-4.6-7 

Đây là người tôi trung Ta quý mến hết lòng. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Đây lời Đức Chúa phán: 1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, 

là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta 

ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. 2 Nó sẽ 

không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố 

phường. 3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, 

cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó 

không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên 

địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. 
6 Người phán thế này: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì 

muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã 

gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi 

muôn nước, 7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những 

người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối 

tăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca       Tv 28, 1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

1) Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng Chúa vinh 

quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

2) Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ 

mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy 

nghiêm! 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

3) Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, còn trong thánh 

điện Người, tất cả cùng hô: “Vinh danh Chúa!” Chúa ngự trị trên 

cơn hồng thủy, Chúa là Vua ngự trị muôn đời. 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

Bài đọc 2                      Cv 10, 34-38 

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần  

mà xức dầu tấn phong Người. 

Trích sách Công vụ Tông đồ. 
34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên 

Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa 

và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được 

Người tiếp nhận. 
36 “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin 

Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 

Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ 

miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết 

rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh 

Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là 

Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm 

chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Mc 9,7 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các tấng trời mở ra và có tiếng Chúa 

Cha phán dạy: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Mt 3, 13-17 

Chịu phép rửa xong, 

Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp 

ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một 

mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, 

thế mà Ngài lại đến với tôi!” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ 

cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công 

chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. 
16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì 

các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống 

như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán: 

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32.34 

Đây là Đấng mà ông Gioan đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm 

chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”. 
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CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              x. Mt 3, 16-17 

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và 

Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có 

tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của ta, Người làm 

cho lòng ta vui thỏa”. 

Bài đọc 1                Is 55, 1-11 

Đến cả đi, nước đã sẵn đây: 

Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

Đây lời Đức Chúa phán: 1 Đến cả đi, hỡi những người đang 

khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; 

đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. 2 Sao lại phí tiền 

bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm 

cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được 

ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. 3 Hãy lắng tai và đến 

với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các 

ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít. 
4 Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân, làm thủ 

lãnh chỉ huy các nước. 5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi 

không quen biết; một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với 

ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Ít-ra-

en đã làm cho ngươi được vinh hiển. 
6 Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc 

Người ở kề bên. 7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, 

người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức 

Chúa - và Người sẽ xót thương -, về với Thiên Chúa chúng ta, vì 

Người sẽ rộng lòng tha thứ. 
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8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các 

ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta 

- sấm ngôn của Đức Chúa. 9 Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường 

lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta 

cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. 10 Cũng như mưa với 

tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, 

chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt 

giống, cho người đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi 

xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, 

chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Is 12, 2-3.4bc.5-6 

Đ.  Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 

chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn 

ơn cứu độ. 

Đ.  Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

2) Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ ngiệp của 

Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ.  Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

3) Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ 

công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo 

hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của ít-ra-en quả thật là vĩ 

đại! 

Đ.  Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 
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Bài đọc 2                   1 Ga 5, 1-9 

Thần Khí, nước và máu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 

Anh em thân mến, 1 phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 2 Căn cứ vào điều 

này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là 

chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. 
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của 

Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 4 vì mọi kẻ đã 

được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho 

chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 
5 Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng 

Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng 

đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, 

nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và 

Thần Khí là sự thật. 7 Có ba chứng nhân: 8 Thần Khí, nước và máu. 

Cả ba cùng làm chứng một điều. 9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của 

người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì 

đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về 

Con của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 1, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gioan thấy Đức Giê-su tiến về 

phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần 

gian. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                   Mc 1, 7-11 

Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 

Khi ấy, 7 ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn 

tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho 

Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn 

Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” 
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được 

ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, 

Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ 

câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là 

Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32.34 

Đây là Đấng mà ông Gioan đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm 

chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”. 
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CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              x. Mt 3, 16-17 

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và 

Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có 

tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của ta, Người làm 

cho lòng ta vui thỏa”. 

Bài đọc 1                     Is 40, 1-5.9-11 

Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, 

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Thiên Chúa anh em phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: 2 Hãy 

ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành: thời 

phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành 

đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” 
3 Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức 

Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên 

Chúa chúng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ 

phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề 

nên vùng đất phẳng phiu. 5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ 

hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa 

đã tuyên phán.” 9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi 

cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho 

thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa 

rằng: “Kìa Thiên Chúa các ngươi!” 10 Kìa Đức Chúa quang lâm 

hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao 

lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. 11 Như mục tử, 

Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh 

tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình 

dẫn dắt. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca      Tv 103, 1b-2a.2b-4.24-25.27-28.29-30 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! 

Áo Ngài mặc, tioàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn 

vạn ánh hào quang. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 

2) Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng, điện cao vời, 

dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài 

lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài: làn gió bốn phương, nô bộc Chúa: 

lửa hồng muôn ngọn. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 

3) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. Này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàn 

sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 

4) Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho 

ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê 

ơn phước. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 

5) Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là 

chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi 

tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả. 
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Bài đọc 2               Tt 2, 11-14; 3, 4-7 

Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, 

chúng ta được tái sinh và đổi mới. 

Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gởi ông Titô. 
2.11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn 

cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ 

lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, 

công chính và đạo đức ở thế gian này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng 

ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô 

Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện 

vinh quang. 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta 

cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến 

chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc 

thiện. 
3.4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng 

nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không 

phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, 

nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép 

rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 

Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng 

ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi 

nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa 

hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an nói: Có Đấng mạnh thế 

hơn tôi đang đến; chính Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong 

Thánh thần và lửa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 3, 15-16.21-22 

Đức Giê-su chịu phép rửa xong, 

và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều 

tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-

an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong 

nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng 

cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong 

Thánh Thần và lửa”. 
21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép 

rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần 

ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ 

trời phán rằng: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra 

Con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 32.34 

Đây là Đấng mà ông Gioan đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm 

chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”. 
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THƯ TƯ LỄ TRO 

Ca nhập lễ             x. Kn 11, 24-25.27 

Lạy chúa, Chúa một niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ 

vật nào Chúa đã dựng nên. Tội lỗi loài người Chúa nhắm mắt làm 

ngơ, để chúng con ăn năn hối cải. Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ, vì 

Ngài là Thiên Chúa, là Chúa của chúng con. 

Bài đọc 1                Ge 2, 12-18 

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. 

Trích sách ngôn sứ Giô-en. 
12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: “Các ngươi hãy hết lòng trở 

về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” 13 Đừng 

xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa 

của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình 

thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng 

nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ 

tưới rượudâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. 
15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở 

cuộc họp long trọng; 16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, 

triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang 

bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng 

khuê! 17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy 

than khóc và nói rằng: “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân 

Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò 

cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên 

Chúa của chúng ở đâu rồi?” 18 Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương 

đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 
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1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm 

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

4) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Bài đọc 2                     2 Cr 5,20-6,2 

Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa:  

Đây là thời Thiên Chúa thi ân. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
5.20 Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như 

thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân 

danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên 

Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người  
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thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên 

công chính trong Người. 
6.1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh 

em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở 

nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào 

thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời 

Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             x. Tv 94, 8ab 

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng 

Chúa. 

Tin Mừng            Mt 6, 1-6.16-18 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, 

sẽ trả lại cho anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
6.1 Một hôm, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: “Khi làm 

việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho 

thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua 

chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội 

đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, 

chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay 

trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha 

của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: 

chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các 

ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã 

được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, 

đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi 

kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại  
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cho anh. 
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức 

giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn 

chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn 

anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để 

không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện 

nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 

trả lại cho anh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 1, 2-3 

Ai nhẩm đi nhẩm lại lề luật Chúa đêm ngày, cứ đúng mùa là trổ 

sinh hoa quả. 

THƯ NĂM SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ             x. Tv 54, 17-20.23 

Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã nghe tiếng tôi, cứu tôi 

khỏi bọn người xông đánh. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, 

Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao 

giờ. 

Bài đọc 1               Đnl 30, 15-20 

Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: 

Hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
15 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra 

cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là 

phải chết, bị tai hoạ. 16 Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu 

mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của 

Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, 

để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh 

(em) sắp vào chiếm hữu. 17 Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không  
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vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng 

thờ chúng, 18 thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết: chắc chắn anh 

(em) sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh (em) 

sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu.  
19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã 

đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc 

hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng 

dõi anh (em) được sống, 20 nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như 

thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã 

thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông 

Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ.  Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ.  Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ.  Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy:chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ.  Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 4, 17 

Chúa nói: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng           Lc 9, 22-25 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Con Người phải 

chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, 

bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” 
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải 

từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, 

ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả 

thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có 

lợi gì? 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 50, 12 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, dổi 

mới tinh thần cho con nên cương nghị. 
 

THƯ SÁU SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ            Tv 29, 11 

Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù 

trì nâng đỡ. 

Bài đọc 1                  Is 58, 1-9a 

Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? 
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Trích sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: 1 Cứ lấy hết gân cổ mà 

kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta 

hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm. 
2 Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường 

lối của Ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và 

không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin Ta ban những 

điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. 3 

Chúng nói: “Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm 

mình, sao Ngài chẳng hay?” Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo 

kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. 
4 Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh 

đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các 

ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng 

cách. 5 Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày 

con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, 

nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay 

trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? 
6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở 

xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị 

áp bức, đập tan mọi gông cùm? 7 Chẳng phải là chia cơm cho người 

đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai 

mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước 

người anh em cốt nhục? 
8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết 

thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía 

trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. 9 Bấy giờ, 

ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp 

lại: “Có Ta đây!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 50, 3-4.5-6a.18-19 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

2) Vâng, con biết tội ình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 

Con đắc tội với húa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt 

Ngài. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Tung hô Tin Mừng                x. Am 5, 14 

Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được 

sống; và Chúa sẽ ở cùng anh em. 
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Tin Mừng                  Mt 9, 14-15 

Khi chàng rễ bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: 

“Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông 

lại không ăn chay?” 15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc 

cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới 

ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 24, 4 

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. 
 

THƯ BẢY SAU LỄ TRO 

Ca nhập lễ            Tv 68, 17 

Lạy Chúa, xin đáp lại lời con, vì lòng Ngài từ bi nhân hậu. Xin 

mở lượng hải hà, mà đới thương nhìn đến. 

Bài đọc 1                Is 58, 9b-14 

Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, 

thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
9b Đức Chúa phán như sau: “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở 

gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 10 nếu ngươi nhường 

miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng 

ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác 

nào chính ngọ. 11 Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa 

đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt 

ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được 

tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ. 
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12 Nhờ ngươi, người ta sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, ngươi 

sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước, người ta sẽ gọi 

ngươi là người sửa lại những lỗ hổng, là kẻ tu bổ phố phường cho 

người ta cư ngụ.  
13 Nếu ngươi giữ chân không vi phạm ngày sa-bát, và không 

tìm lợi lộc trong ngày thánh của Ta, nếu ngươi gọi ngày sa-bát là 

“niềm vui” và ngày thánh của Đức Chúa là “vinh hiển”, nếu ngươi 

tôn trọng ngày đó mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nói 

huyên thuyên, 14 thì bấy giờ, ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui, 

Ta sẽ cho ngươi phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, sẽ cho 

ngươi hưởng gia nghiệp của Gia-cóp, tổ tiên ngươi. Chính miệng 

Đức Chúa đã phán như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 85, 1-2.3-4.5-6 

Đ.  Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước 

theo chân lý của Ngài. 

1) Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn 

túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. 

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. 

Đ.  Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước 

theo chân lý của Ngài. 

2) Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, 

lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho 

con được vui thoả, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. 

Đ.  Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước 

theo chân lý của Ngài. 

3) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con 

van nài, xin để ý lưu tâm. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ.  Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước 

theo chân lý của Ngài. 

Tung hô Tin Mừng           Ed 33, 11 

Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, 

nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. 

Tin Mừng                   Lc 5, 27-32 

Tôi không đến để kêu gọi những người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Hôm ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là 

Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo 

tôi!” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 
29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo 

người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những 

người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm 

trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với 

bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người 

khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 32 Tôi 

không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi 

sám hối ăn năn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 9, 13 

Chúa nói: “Tôi muốn lòng nhân, chứ không cần lễ tế, vì tôi đến 

không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người 

tội lỗi”. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 90, 15-16 

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta giải cứu và ban nhiều 

vinh dự, cho sống lâu phúc lộc đầy tràn. 

Bài đọc 1             St 2, 7-9; 3,1-7 

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. 

Ông bà phạm tội. 

Trích sách Sáng thế. 
2.7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi 

sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức 

Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và 

đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây 

trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây 

cho biết điều thiện điều ác. 
3.1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, 

mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: 

“Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái 

cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các 

cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa 

vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được 

động tới, kẻo phải chết.” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết 

chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây 

đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết 

điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, 

trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà 

liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; 

ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần 

truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca          Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

4) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Bài đọc 2                       Rm 5, 12-19 

Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó càng chứa chan ân sủng. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và 

tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người,  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi 

ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 

Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả 

những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-

đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. 
15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân 

huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, 

mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một 

người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho 

muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một 

người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, 

con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, 

thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ 

vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, 

thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-

tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên 

Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được 

sống và được thống trị. 
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 

người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực 

hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên 

công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người 

duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội 

nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn 

người cũng sẽ thành người công chính. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc đọc bài đọc ngắn         Rm 5, 12.17-19 

Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó càng chứa chan ân sủng. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và 

tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, 

bởi vì mọi người đã phạm tội.  

17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết 

đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là 

Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai 

được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì 

sẽ được sống và được thống trị. 
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 

người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực 

hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên 

công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người 

duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội 

nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn 

người cũng sẽ thành người công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Tin Mừng                    Mt 4, 1-11 

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày  và chịu cám dỗ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Sau khi chịu phép rửa,  Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào 

hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi 

đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần 

Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những  
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hòn đá này hoá bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra.” 
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên 

nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 

gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền 

cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi 

vấp chân vào đá.” 
7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ 

thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho 

Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các 

nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu 

ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo 

đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên 

Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu 

hạ Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Hoặc:                Tv 90, 4 

Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 90, 15-16 

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta giải cứu và ban nhiều 

vinh dự, cho sống lâu phúc lộc đầy tràn. 

Bài đọc 1                 St 9, 8-15 

Sau hồng thủy, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. 

Trích sách Sáng thế. 
8 Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở 

với ông rằng: 9 “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với 

dòng dõi các ngươi sau này, 10 và tất cả mọi sinh vật ở với các 

ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật 

ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. 11 Ta lập giao ước của Ta với các 

ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và 

cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.” 
12 Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta 

với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn 

thế hệ mai sau: 13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu 

hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. 14 Khi Ta cho mây kéo đến trên 

mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, 15 Ta sẽ nhớ lại giao ước 

giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác 

phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi 

xác phàm nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca               Tv 24, 4-5a.6-7bc.8-9 

Đ.  Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín, 

đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
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Đ.  Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín, 

đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

2) Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ 

muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương, 

mà nhớ đến con cùng. 

Đ.  Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín, 

đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ.  Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín, 

đối với ai giữ giao ước của Ngài. 

Bài đọc 2                1 Pr 3, 18-22 

Nước đó là phép rửa nay cứu thoát anh em. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phê-rô Tông đồ. 
18 Anh em thân mến, chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì 

tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa 

chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, 

nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. 19 Người đã đến rao 

giảng cho các vong linh bị giam cầm, 20 tức là những người xưa đã 

không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ 

đợi, nghĩa là thời ông Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả 

thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. 21 Nước đó là hình 

bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không 

phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa 

sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-

tô, 22 Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt 

các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Tin Mừng                 Mc 1, 12-15 

Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, 

và các thiên sứ hầu hạ Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
12 Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người 

vào hoang địa. 13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-

tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Hoặc:                Tv 90, 4 

Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 90, 15-16 

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta giải cứu và ban nhiều 

vinh dự, cho sống lâu phúc lộc đầy tràn. 

Bài đọc 1                        Đnl 26, 4-10 

Lời tuyên xưng đức tin của dân được tuyển chọn. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
4 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Khi anh (em) đến dâng của đầu 

mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn thờ 

Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 5 Bấy giờ, anh (em) sẽ lên 

tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rằng: 

“Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú 

ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi; tại đó, người đã trở thành 

một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành 

hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi 

đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; 

Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp 

bức chúng tôi phải chịu. 8 Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy 

quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm 

thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9 Người đã đưa chúng tôi 

vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và 

bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất 

đai mà Ngài đã ban cho con.” 

Anh (em) sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa 

của anh (em), rồi anh (em) phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh (em). 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 90, 1-2.10-11.12-13.14-15a 

Đ.  Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 
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1) Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền 

năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là 

nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” 

Đ.  Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 

2) Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng 

tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp 

nẻo đường. 

Đ.  Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 

3) Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng 

long. 

Đ.  Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 

4) Chúa phán: “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người 

nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp 

lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên”. 

Đ.  Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 

Bài đọc 2                   Rm 10, 8-13 

Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
8 Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở 

gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời 

chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 9 Nếu miệng bạn tuyên 

xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm 

cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, 

có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài 

miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào 

Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt 

giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một 

Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 

Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. 
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Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Tin Mừng                  Lc 4, 1-13 

Đức Giê-su được Thánh Thần 

dẫn vào hoang địa, và chịu cám dỗ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ 

sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh 

Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày 

ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy 

đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì 

truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: 

“Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” 
5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ 

cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: 

“Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các 

nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai 

tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8 Đức 

Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa 

là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà 

thôi.” 
9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên 

nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 

đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên 

Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên 

sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12 Bấy giờ 

Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa 

là Thiên Chúa của ngươi.” 
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13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ 

đợi thời cơ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Hoặc:                Tv 90, 4 

Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                Tv 122, 2-3 

Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, mắt chúng ta 

cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người 

đoái thương. Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương. 

Bài đọc 1                 Lv 19, 1-2.11-18 

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 

Trích sách Lê-vi. 
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 “Hãy nói với toàn thể 

cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh 

thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng 

Thánh. 
11 Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không 

được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta 

mà thề gian: làm thế là (các) ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa 

của (các) ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột 

người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, 

ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không 

được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, 

nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi, Ta là Đức Chúa. 15 Các 

ngươi không được làm điều bất công khi xét xử: không được thiên  
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vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng 

hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 Ngươi không được vu 

khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người 

đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng 

ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng 

bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả 

thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi 

phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 18, 8.9.10.15 

Đ.  Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ.  Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ.  Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ.  Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, 

cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao 

tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Tung hô Tin Mừng           2 Cr 6, 2b 

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. 
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Tin Mừng                        Mt 25, 31-46 

Mỗi lần các ngươi làm như thế 

cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, 

là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Khi Con Người đến 

trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ 

Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ 

được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, 

như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên 

phải Người, còn dê ở bên trái.  
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì 

xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 

Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các 

ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa 

rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, 

khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 

rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? “ 40 Đức Vua 

sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như 

thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”  
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 

“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 

nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho 

uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các  
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ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ 

thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, 

hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không 

phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong 

những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính 

Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 

người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Mt 25, 40.34 

Chúa nói: “Tôi bảo thật anh em: điều gì anh em làm cho một 

trong những người anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã 

làm cho chính tôi vậy. Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc, hãy đến 

thừa hưởng gia nghiệp, là vương quốc đã dành sẵn cho anh em, 

ngay từ thuở tạo thành trời đất”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ          Tv 89, 1-2 

Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài là chốn chúng con ẩn mình. 

Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. 

Bài đọc 1                         Is 55, 10-11 

Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
10 Đức Chúa phán thế này: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống 

từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất 

phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người 

đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng 

Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý 

muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 33, 4-5.6-7.17-16.18-19 

Đ.  Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

1) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ.  Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

2) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ.  Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

3) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ 

kêu. 

Đ.  Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

4) Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn 

nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm 

thần thất vọng ê chề. 

Đ.  Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 
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Tin Mừng                         Mt 6, 7-15 

Anh em hãy cầu nguyện như thế này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu 

nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói 

nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết 

rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”.  
9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng 

con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 

triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha 

tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi 

với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 

cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. 
14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em 

trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không 

tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh 

em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 4, 2 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu nguyện Chúa 

đáp lời; lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương 

xót nghe lời con cầu khẩn. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              Tv 24, 6.3.22 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa Ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 

Bài đọc 1                           Gn 3, 1-10 

Dân thành Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở về. 

Trích sách ngôn sứ Giô-na. 
1 Có lời Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Hãy 

đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết 

lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi 

Ni-ni-vê, như lời Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng 

lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu 

vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày 

nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ 

công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 6 

Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, 

khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: “Do 

sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và 

chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không 

được uống nước. 8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết 

sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác 

và những hành vi bạo lực của mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng 

nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến 

chúng ta khỏi phải chết.” 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ 

bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã 

tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca              Tv 50, 3-4.12-13.18-19 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

2) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ.  Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Tung hô Tin Mừng         Ge 2, 12-13 

Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về 

với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 

Tin Mừng                      Lc 11, 29-32 

Thế hệ gian ác này sẽ không thấy được dấu lạ nào, 

ngoài dấu lạ ông Giô-na. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
29 Hôm ấy, khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu 

nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng  
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chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”.  
30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê 

thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như 

vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên 

cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà 

đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; 

mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, 

dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, 

vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì 

còn hơn ông Giô-na nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 5, 12 

Lạy Chúa, những ai trông cậy Chúa, ước chi họ đều được hỷ 

hoan, và reo vui mãi tới muôn đời, vì có Chúa luôn ở với họ. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ            Tv 5, 2-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con kêu khấn, hiểu thấu điều 

con thầm thĩ nguyện xin. Lạy Đức Vúa là Thiên Chúa con thờ, xin 

Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. 

Bài đọc 1                Et 4, 17k-17m.17r-17t 

Lạy Chúa, con cô đơn 

chẳng còn ai cửu giú,p ngoại trừ Ngài. 

Trích sách Ét-te. 
17k Hồi ấy, hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền 

tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục 

lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi 

tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì 

trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng 

Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en: 17l “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng  
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con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến 

cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài. 
17m Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con 

từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Ít-ra-en giữa muôn ngàn 

dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của 

các ngài, để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực 

hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. 
17r Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin 

nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Vua các 

thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng 

dũng cảm, 17s và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt 

loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại 

chúng con, khiến cho hắn và quân đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn. 
17t Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn, xin đến cứu giúp 

con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 137, 1-2a.2bc-3.7c-8 

Đ.  Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 

Đ.  Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ.  Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

3) Chúa lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho 

con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Đ.  Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 
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Tung hô Tin Mừng               Tv 50, 12a và 14a 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin 

ban lại cho con niềm vui, vì được Ngài cứu độ. 

Tin Mừng                            Mt 7, 7-12 

Hễ ai xin thì nhận được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ 

xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì 

hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 
9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho 

nó hòn đá? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?  
11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái 

mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên 

trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người 

sao? 12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì 

chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các 

ngôn sứ là thế đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Mt 7, 8 

Ai xin thì được, ai tìm thì thấy. Ai gõ cửa sẽ mở ra cho. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              Tv 24, 17-18 

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo, xin Chúa 

thấy cho cảnh lầm than cùng khốn, và tha thứ hết mọi tội con. 

Bài đọc 1                       Ed 18, 21-28 

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, 

Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường 

tội lỗi của nó mà được sống sao? 
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Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
21 Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ 

mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi 

hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không 

phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn 

nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ 

Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của Chúa là Chúa 

Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà 

được sống sao? 24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính 

của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế 

mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ 

không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó 

sẽ phải chết”. 
25 Các ngươi lại nói: “Đường lối của Chúa Thượng không ngay 

thẳng.” Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối 

của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không 

ngay thẳng? 26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình 

và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm 

mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà 

thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống 

mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc 

chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8 

Đ.  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con 

tha thiết nguyện cầu. 

Đ.  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 
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2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết 

kính sợ Ngài. 

Đ.  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời 

Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Đ.  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

4) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, rông cậy Chúa đi, Ít-ra-

en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn. 

Đ.  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

Tung hô Tin Mừng            Ed 18, 31 

Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch 

các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới, và một thần 

khí mới. 

Tin Mừng                          Mt 5, 20-26 

Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Nếu anh em 

không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ 

chẳng được vào Nước Trời”. 
21 Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai 

giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh 

em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.  
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Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục 

thiêu đốt.  
23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ 

có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của 

lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở 

lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối 

phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo 

người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, 

và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không 

ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ed 33, 11 

Chúa phán: “Ta thề rằng: Ta không muốn tội nhân phải chết, 

nhưng muốn nó trở lại và được sống”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              Tv 18, 8 

Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý 

Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Bài đọc 1                      Đnl 26, 16-19 

Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Thiên Chúa, 

Thiên Chúa của anh em. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
16 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Hôm nay, Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các thánh 

chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết lòng hết dạ tuân giữ và 

đem ra thực hành các điều ấy”. 
17 Hôm nay, anh (em) đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng 

Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo 

đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của  
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Người, và nghe tiếng Người. 18 Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh 

(em) tuyên bố rằng anh (em) sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của 

Người như Người đã phán với anh (em), và rằng anh (em) sẽ giữ 

mọi mệnh lệnh của Người, 19 rằng Người sẽ cho anh (em) vượt mọi 

dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh 

quang, rằng anh (em) sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), như Người đã phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 118, 1-2.4-5.7-8 

Đ.  Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết 

dạ kiếm tìm Người. 

Đ.  Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

2) Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con 

tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh 

chỉ Ngài ban. 

Đ.  Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

3) Con thành tâm dâng lời cảm tạ, vì được biết những quyết 

định công minh. Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ, xin Ngài đừng 

nỡ bỏ rơi con. 

Đ.  Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

Tung hô Tin Mừng           2 Cr 6, 2b 

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. 

Tin Mừng                          Mt 5, 43-48 

Anh em hãy nên hoàn thiện, 

như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
43 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe 

Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, 

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 

ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của 

Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người 

mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên 

người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu 

thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả 

những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em 

chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? 

Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?” 48 Vậy anh em 

hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 5, 48 

Chúa nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời, là Đấng hoàn thiện”. 
 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 26, 8-9 

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: “Hãy tìm kiếm Thánh 

Nhan”. Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh hhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn 

mặt. 

Hoặc:                 Tv 24, 6.3.22 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 
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Bài đọc 1                 St 12, 1-4a 

Thiên Chúa gọi ông Áp-ra-ham, tổ phụ dân Người. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Khi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, 

họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ 

làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ 

cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục 

mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ 

được chúc phúc.” 
4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 32, 4-5.18-19.20 và 22 

Đ.  Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

1) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hòa mặt đất. 

Đ.  Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ.  Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 
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Đ.  Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Bài đọc 2                    2 Tm 1, 8b-10 

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta. 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi ông 

Timôthê.  
8b Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy 

đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ 

và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công 

kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của 

Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong 

Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu 

độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã 

tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc 

trường sinh bất tử. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con 

yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. 

Tin Mừng                    Mt 17, 1-9 

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-

an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra 

một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng 

trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y 

phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy 

ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông 

Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật 

là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang 

nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ 

đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về 

Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn 

đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại 

gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông 

ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà 

thôi. 
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho 

các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con 

Người từ cõi chết trỗi dậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Đây là Con yêu dấu của ta, Ta hết lòng quý mến. hãy vâng nghe 

lời Người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 26, 8-9 

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: “Hãy tìm kiếm Thánh 

Nhan”. Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh hhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn 

mặt. 

Hoặc:                 Tv 24, 6.3.22 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 

Bài đọc 1                St 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: 

“Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 2 Người phán: “Hãy đem 

con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi 

đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn 

núi Ta sẽ chỉ cho.” 
9a Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại 

đó. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. 
11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! 

Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 12 Người nói: “Đừng giơ tay 

hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ 

Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi 

cũng chẳng tiếc!” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy 

phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham 

liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.  
15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 

16 và nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta 

mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi,  
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con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm 

cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như 

cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 
18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như 

dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Tv 115, 10 và 15.16-17.18-19 

Đ.  Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

1) Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” Đối với 

Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. 

Đ.  Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

2) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ 

Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế 

tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Đ.  Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

3) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể 

dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-

sa-lem! 

Đ.  Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Bài đọc 2               Rm 8, 31b-34 

Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban  
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Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con 

yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. 

Tin Mừng                   Mc 9, 2-10 

Đây là Con Ta yêu dấu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
2 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-

an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình 

các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng 

trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không 

có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy 

ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy 

giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con 

ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, 

một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không 

biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao 

phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta 

yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì 

không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. 
9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được 

kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi 

chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem 

câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Đây là Con yêu dấu của ta, Ta hết lòng quý mến. hãy vâng nghe 

lời Người. 
 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 26, 8-9 

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: “Hãy tìm kiếm Thánh 

Nhan”. Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh hhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn 

mặt. 

Hoặc:                 Tv 24, 6.3.22 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, tự ngàn xưa Ngài 

từng biểu lộ, đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con. Lạy 

Thiên Chúa ít-ra-en, xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên 

ngặt nghèo. 

Bài đọc 1                St 15, 5-12.17-18 

Thiên Chúa lập giao ước với ông Áp-ra-ham vì ông tin Chúa. 

Trích sách Sáng thế. 
5 Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước 

mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người 

lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” 6 Ông tin Đức Chúa, và 

vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. 
7 Người phán với ông: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra 

khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở 

hữu.” 8 Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được 

đất này làm sở hữu?” 9 Người phán với ông: “Đi kiếm cho Ta một 

con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, 

một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông kiếm cho Người tất cả 

những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; 

còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật 

bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. 
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12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông 

Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống 

trên ông. 
17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò 

nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật 

đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram 

như sau: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến 

Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 26, 1.7-8a.8b-9abc.13-14 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? 

2) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? 

3) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? 

4) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 
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Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? 

Bài đọc 2                    Pl 3, 17-4,1 

Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta  

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 
3.17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú 

nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 

Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà 

nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: 19 

chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ 

lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ 

nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở 

trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời 

đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và 

sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
4.1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh 

em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em 

hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con 

yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. 
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Tin Mừng                     Lc 9, 28b-36 

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, 

dung mạo Người bổng đổi khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
28 Hôm ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông 

Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung  

mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 
30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và 

ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc 

xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-

rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn 

thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 
33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với 

Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con 

xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho 

ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, 

thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong 

đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: 

“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời 

Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-

su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông 

không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 17, 5 

Đây là Con yêu dấu của ta, Ta hết lòng quý mến, hãy vâng nghe 

lời Người. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              Tv 25, 11-12 

Lạy Chúa, xin giải thoát và xót thương con. Trên mặt đất bằng, 

chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. 

Bài đọc 1                 Đn 9, 4b-10 

Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
4 Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng 

giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài, và 

tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, 5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi 

lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các 

mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các 

tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với 

vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ.  
7 Lạy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính; còn chúng con 

thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay - chúng con là 

những người Giu-đa, cư dân thành Giê-ru-sa-lem và toàn thể Ít-ra-

en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi 

đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. 8 Lạy Đức Chúa, chúng 

con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ 

tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 9 Chúa Thượng là 

Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng 

con đã phản nghịch cùng Ngài. 10 Chúng con đã không nghe tiếng 

của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ 

Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 78, 8.9.11 và 13 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. 
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1) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng 

con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá 

nhiều. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương 

phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha 

tội lỗi, vì danh dự của Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. 

3) Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ 

tay hùng mạnh, cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con 

là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài 

mãi mãi, và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử. 

Tung hô Tin Mừng         x. Ga 6, 63c.68c 

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những 

lời đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng                Lc 6, 36-38 

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
36 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng 

xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em 

đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, 

thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được 

Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã 

dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong 

bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Lc 6, 36 

Chúa nói: “Anh em hãy có lòng từ bi, như Cha anh em là Đấng 

từ bi”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ          Tv 12, 4-5 

Xin Chúa tỏa ánh sáng cho mắt con rạng ngời, để con khỏi ngủ 

giấc ngàn thu, để kẻ thù con không thể nói: “Ta đã thắng nó rồi”. 

Bài đọc 1                      Is 1, 10.16-20 

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa 

phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta 

dạy bảo. 16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các 

ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. 17 Hãy tập 

làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử 

công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. 
18 Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội 

các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa 

vải điều, cũng hoá trắng như bông. 19 Nếu các ngươi chịu nghe lời 

Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ. 20 Còn nếu 

các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn 

giáo.” Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 49, 8-9.16bc-17.21 và 23 

Đ.  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, 

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có 

thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham! 

Đ.  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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2) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ.  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta 

cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta 

vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh 

Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Đ.  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Tung hô Tin Mừng            Ed 18, 31 

Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch 

các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới, và một thần 

khí mới. 

Tin Mừng                       Mt 23, 1-12 

Họ nói mà không làm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người 

rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-

sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy 

giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà 

không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, 

nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi 

việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật 

lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám 

tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào 

hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. 
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em 

chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh 

em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ 

có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là  
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người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh 

em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ 

được tôn lên. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ, lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1                       Gr 18, 18-20 

Hãy đến đây ta cùng nhau hại nó. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
18 Các kẻ thù con nói: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính 

kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền 

nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. 

Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi 

lời nó nói.” 
19 Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con 

nói đó. 20 Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm 

làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước 

nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của 

Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 30, 5-6.14.15-16 

Đ.  Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. 
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1) Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, 

chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã 

cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. 

Đ.  Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. 

2) Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung 

quanh: toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và 

mưu toan lấy mạng. 

Đ.  Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. 

3) Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,dám thưa 

rằng: Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài. 

Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 

Đ.  Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi, sẽ nhận được 

ánh sáng đem lại sự sống. 

Tin Mừng                     Mt 20, 17-28 

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai 

đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: 18 “Này 

chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng 

tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân 

ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ 

ba, Người sẽ trỗi dậy.” 
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-

su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 

Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai 

con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong 

Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người 

xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp:  
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“Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ 

uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có 

quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới 

được.” 
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 

Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh 

các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy 

quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai 

muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 

Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng 

như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 

để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 20, 28 

Chúa nói: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc 

muôn người. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              Tv 138, 23-24 

Lạy Chúa, xin dò xét lòng con để biết rõ, xin Ngài xem con có 

lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

Bài đọc 1                         Gr 17, 5-10 

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời; 

phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
5 Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người 

đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức 

Chúa! 6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy 

hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ  
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ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng 

người. 
7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm 

chỗ nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ 

sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên 

cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không 

ngừng trổ sinh hoa trái. 
9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu 

được? 10 Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm 

can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ.  Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ.  Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ.  Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ.  Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 8, 15 

Hạnh phúc thay ai nắm giữ lời Thiên Chúa với tấm lòng quảng 

đại và cao thượng, rồi nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. 
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Tin Mừng                 Lc 16, 19-31 

Con đã nhận phần phước của con rồi, 

còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. 

Bây giờ, la-da-rô được an ủi nơi đây, 

còn con thì phải chịu khốn khổ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau 

đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày 

yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, 

mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được 

những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm 

mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo 

này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà 

giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 
23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, 

thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong 

lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin 

thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, 

nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! 25 

Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã 

nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn 

những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì 

phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có 

một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng 

không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 
27 “Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai 

anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em 

nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực 

hình này! 29 Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn 

Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30 Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ 

phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi  
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chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. 31 Ông Áp-ra-ham đáp: 

“Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết 

có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 1 

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp 

Chúa Trời. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ           Tv 30, 2.5 

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục 

bao giờ. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn 

chính là Ngài. 

Bài đọc 1             St 37, 3-4.12-13a.17b-28 

Thằng tướng chiêm bao đến kia, nào ta giết nó. 

Trích sách Sáng thế. 
3 Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới 

sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. 4 Các anh 

cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và 

không thể nói năng tử tế với cậu. 
12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. 13 

Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: “Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-

khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh.” Giu-se 

theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than. 
18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu 

giết chết cậu. 19 Họ bảo nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến 

kia! 20 Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ 

nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó 

đi tới đâu!” 
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21 Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu 

nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.” 22 Rưu-vên bảo họ: “Đừng 

đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng 

giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. 23 

Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc 

áo chùng dài tay cậu đang mặc. 24 Họ túm lấy cậu và ném xuống cái 

giếng; giếng đó cạn, không có nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. 

Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên từ Ga-la-át 

tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhủ hương và mộc 

dược để đưa xuống Ai-cập. 26 Giu-đa nói với các anh em: “Ta giết 

em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? 27 Thôi, ta hãy bán nó cho 

người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột 

thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.  
28 Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên 

khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. 

Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 104, 16-17.18-19.20-21 

Đ.  Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

1) Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương 

thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ là Giu-se, kẻ bị 

bán làm tôi. 

Đ.  Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

2) Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho 

đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán và ông được lời Chúa giải 

oan. 

Đ.  Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

3) Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó, truyền tháo cởi gông 

xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm 

chủ mọi tài sản hoàng gia. 
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Đ.  Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì được sống muôn đời. 

Tin Mừng              Mt 21, 33-43.45-46 

Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và các kỳ mục 

trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ 

kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; 

trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho 

tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy 

tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ 

ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông 

lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng 

xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến 

gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” 38 Nhưng bọn tá điền 

vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết 

quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, 

quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông 

chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41 Họ đáp: “Ác 

giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh 

tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-

su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh 

sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó 

chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên 

Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm 

cho Nước ấy sinh hoa lợi.  
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45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-

ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại 

sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           1 Ga 4, 10 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến 

hy sinh, làm của lễ đền tội cho chúng ta. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

Ca nhập lễ          Tv 144, 8-9 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Bài đọc 1               Mk 7, 14-15.18-20 

Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. 

Trích sách Ngôn sứ Mi-kha. 
14 Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, 

là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn 

trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những 

ngày thuở xa xưa. 15 Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập, xin Ngài cho 

chúng con thấy những kỳ công. 
18 Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, 

Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người 

không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, 19 Người 

sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới 

chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. 20 Ngài sẽ 

bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp, và tình thương cho Áp-ra-ham, 

như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 102, 1-2.3-4.8-10.11-12 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người 

không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 15, 18 

Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi, và thưa người rằng; “Thưa 

cha, con đắc tội với Trời và với cha”. 

Tin Mừng                  Lc 15, 1-3.11-32 

Em con chết mà nay sống lại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này: 
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11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha 

rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và 

người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ 

thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, 

phung phí tài sản của mình. 
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy 

một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 

nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh 

ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét 

cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự 

nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo 

thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha 

và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 
19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người 

làm công cho cha vậy. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 

Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh 

lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người 

con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng 

còn đáng gọi là con cha nữa. 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ 

rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón 

tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để 

chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, 

đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta 

về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một 

người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: “Em 

cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 

khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng 

cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời 

con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha 

cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn  
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thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn 

điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 
31 Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở 

với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta 

phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, 

đã mất mà nay lại tìm thấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 15, 32 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 
 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ                Tv 24, 15-16 

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân 

tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân 

này bơ vơ cùng khổ. 

Hoặc:               Ed 36, 23-26 

Chúa phán: “Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi, Ta sẽ tập 

trung các ngươi lại từ khắp mọi nơi trên mặt đất. Trên các ngươi, Ta 

sẽ rảy nước trong ngần, và mọi vết nhơ của các ngươi sẽ được tẩy 

sạch, Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi”. 

Bài đọc 1                    Xh 17, 3-7 

Cho chúng tôi uống nước đi. 

Trích sách Xuất hành. 
3 Thời đó, trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông 

Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải 

là để cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật của (chúng) tôi 

bị chết khát hay không?” 4 Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa: 

“Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném 

đá con!” 5 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đi lên phía  
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trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi 

đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. 6 Còn Ta, Ta sẽ đứng ở 

đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp. Ngươi sẽ đập 

vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông Mô-sê 

đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en. 7 Ông đặt tên cho nơi 

ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-

ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: “Có Đức Chúa ở 

giữa chúng ta hay không?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

“Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm”. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 
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Bài đọc 2                    Rm 5, 1-2.5-8 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, 

nhờ Thánh Thần Người ban cho ta. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, 

chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta 

vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện 

nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh 

quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn 

tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen 

chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai 

được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy 

như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình 

yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban 

cho chúng ta. 6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì 

còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết 

vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may 

có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô 

đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó 

là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 4, 42.15 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian, xin ban cho con 

nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 

Tin Mừng                    Ga 4, 5-42 

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, 

gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có  
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giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay 

xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 
7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói 

với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn 

đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri 

liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-

ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được 

giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận 

ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút 

nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước 

hằng sống.” 11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng 

lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn 

hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? 

Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc 

của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ 

lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và 

nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem 

lại sự sống đời đời.” 
15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho 

tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16 

Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người 

phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo: “Chị nói: “Tôi 

không có chồng” là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người 

hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19 

Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một 

ngôn sứ. 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi 

này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ 

phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã 

đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này 

hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; 

còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân 

Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những  
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người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí 

và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như 

thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải 

thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa: “Tôi 

biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người 

sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy 

chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 
27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy 

Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: 

“Thầy cần gì vậy?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?” 28 Người phụ nữ 

để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 “Đến mà xem: có 

một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không 

phải là Đấng Ki-tô sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 
31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Ráp-bi, xin 

mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông: “Thầy phải dùng 

một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi 

nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” 34 Đức Giê-

su nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của 

Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em 

chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy 

bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang 

chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được 

sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui 

mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là 

đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không 

phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh 

em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” 
39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-

su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã 

làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với 

họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su 

nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì  
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lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và 

biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           Ga 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, 

gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có 

giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay 

xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 
7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói 

với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn 

đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri 

liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-

ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được 

giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận 

ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút 

nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước 

hằng sống.” 11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng 

lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn 

hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? 

Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc 

của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ 

lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và 

nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem 

lại sự sống đời đời.” 
15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho 

tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 19b 

Người phụ nữ lại nói: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. 
20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn 

các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng  
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Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ 

các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại 

Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn 

chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân 

Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những 

người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí 

và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như 

thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải 

thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa: “Tôi 

biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người 

sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy 

chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 
27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy 

Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: 

“Thầy cần gì vậy?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?” 28 Người phụ nữ 

để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 “Đến mà xem: có 

một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không 

phải là Đấng Ki-tô sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 
31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Ráp-bi, xin 

mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông: “Thầy phải dùng 

một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi 

nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” 34 Đức Giê-

su nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của 

Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em 

chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy 

bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang 

chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được 

sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui 

mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là 

đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không 

phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh 

em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” 
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39a Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-

su, vì lời người phụ nữ làm chứng. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân 

Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 

Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo 

người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả 

thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu 

độ trần gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 4, 13-14 

Khi đọc bài Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác thì đọc:       Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 
 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ                Tv 24, 15-16 

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân 

tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân 

này bơ vơ cùng khổ. 

Hoặc:               Ed 36, 23-26 

Chúa phán: “Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi, Ta sẽ tập 

trung các ngươi lại từ khắp mọi nơi trên mặt đất. Trên các ngươi, Ta 

sẽ rảy nước trong ngần, và mọi vết nhơ của các ngươi sẽ được tẩy 

sạch, Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi”. 
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Bài đọc 1                           Xh 20, 1-17 

Lễ luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời 

sau đây: 2 “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra 

khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 
3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. 
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời 

cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, 

để mà thờ. 
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng 

thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen 

tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời 

vì tội lỗi của cha ông. 6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các 

mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. 7 

Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh 

Người một cách bất xứng. 
8 Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. 9 Trong 

sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 10 Còn 

ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. 

Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như 

con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành 

của ngươi. 11 Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, 

biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ 

bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là 

ngày thánh. 
12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà 

Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. 
13 Ngươi không được giết người. 
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14 Ngươi không được ngoại tình. 
15 Ngươi không được trộm cắp. 
16 Ngươi không được làm chứng gian hại người. 
17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không 

được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất 

cứ vật gì của người ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn        Xh 20, 1-3.7-8.12-17 

Lễ luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời 

sau đây: 2 “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra 

khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 3 Ngươi không được có thần nào 

khác đối nghịch với Ta. 7 Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung 

tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. 8 Ngươi hãy nhớ ngày 

sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. 12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để 

được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban 

cho ngươi. 
13 Ngươi không được giết người. 
14 Ngươi không được ngoại tình. 
15 Ngươi không được trộm cắp. 
16 Ngươi không được làm chứng gian hại người. 
17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không 

được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất 

cứ vật gì của người ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 18, 8.9.10.11 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 
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1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Bài đọc 2               1 Cr 1, 22-25 

Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, 

điều mà người ta coi là ô nhục, nhưng đối với những ai được kêu gọi,  

thì đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
22 Thưa anh em, trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm 

thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-

thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn 

ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái 

khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn 

cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người, thì được sống muôn đời. 

Tin Mừng                  Ga 2, 13-25 

Cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên 

thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán 

chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền 

lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi 

Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và 

lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: 

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành 

nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong 

Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 

thân. 
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ 

cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19 Đức Giê-su 

đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây 

dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi 

sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được 

sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân 

thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ 

lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su 

đã nói. 
23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, 

có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người 

làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết 

thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính 

Người biết có gì trong lòng con người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Ga 4, 13-14 

Khi đọc bài Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác thì đọc:       Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 
 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ                Tv 24, 15-16 

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân 

tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân 

này bơ vơ cùng khổ. 

Hoặc:               Ed 36, 23-26 

Chúa phán: “Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi, Ta sẽ tập 

trung các ngươi lại từ khắp mọi nơi trên mặt đất. Trên các ngươi, Ta 

sẽ rảy nước trong ngần, và mọi vết nhơ của các ngươi sẽ được tẩy 

sạch, Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi”. 

Bài đọc 1                 Xh 3, 1-8a.13-15 

Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế 

Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên 

Chúa, là núi Khô-rếp. 2 Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông 

trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây 

cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo: “Mình 

phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại 

không cháy rụi?” 4 Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây  
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Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” 5 

Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang 

đứng là đất thánh.” 6 Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha 

ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên 

Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên 

Chúa. 
7 Đức Chúa phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên 

Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, 

Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. 8a Ta xuống giải thoát chúng 

khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt 

tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. 
13 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con 

cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi 

đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ 

nói với họ làm sao?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Ta là 

Đấng Hiện Hữu.” Người phán: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế 

này: “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại 

phán với ông Mô-sê: “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: 

Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-

ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến 

với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các 

ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 102, 1-2.3-4.6-7.8 và 11 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 

mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà Ít-

ra-en, thấy những kỳ công Người thực hiện. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 2               1 Cr 10, 1-6.10-12 

Đời sống của dân Ít-ra-en với ông Mô-sê 

trong sa mạc, đã được chép lại, để răn dạy chúng ta. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 
1 Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về 

việc này: là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả 

đều vượt qua Biển Đỏ. 2 Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám 

mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê. 3 Tất cả cùng ăn một 

thức ăn linh thiêng, 4 tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì 

họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. 

Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô. 5 Nhưng phần đông họ không đẹp 

lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. 
6 Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta 

đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. 10 

Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm 

bẩm kêu trách: họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt. 11 Những sự việc 

này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy  
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chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này. 12 Bởi 

vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 4, 17 

Chúa nói: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng                  Lc 13, 1-9 

Nếu các ông không chịu sám hối, 

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện 

những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra 

hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: 

“Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ 

tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: 

không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông 

cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp 

Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội 

nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho 

các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu 

sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả 

trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 

nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này 

tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 

Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay 

nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra 

sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Ga 4, 13-14 

Khi đọc bài Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác thì đọc:       Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 
 

BÀI LỄ CÓ THỂ CHỌN 

(Đặc biệt trong năm B và C) 

Bài đọc 1                    Xh 17, 1-7 

Nước sẽ chảy ra cho dân uống. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Hồi đó, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nhổ trại rời sa mạc 

Xin, đi từ chặng này đến chặng khác, theo lệnh của Đức Chúa. Họ 

đã đóng trại ở Rơ-phi-đim, nhưng tại đấy không có nước cho dân 

uống. 2 Dân gây sự với ông Mô-sê. Họ nói: “Cho chúng tôi nước 

uống đi!” Ông Mô-sê nói: “Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại 

sao lại thử thách Đức Chúa?” 3 Ở đó, dân khát nước nên đã kêu 

trách ông Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? 

Có phải là để cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật của 

(chúng) tôi bị chết khát hay không?” 4 Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức 

Chúa: “Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là 

họ ném đá con!” 5 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đi 

lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây 

gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. 6 Còn Ta, Ta sẽ 

đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp. Ngươi 

sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông 

Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en. 7 Ông đặt tên  
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cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì 

con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: “Có Đức 

Chúa ở giữa chúng ta hay không?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

“Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm”. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 4, 42.15 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian, xin ban cho con 

nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 
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Tin Mừng                 Ga 4, 5-42 

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, 

gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có 

giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay 

xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 
7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói 

với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn 

đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri 

liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-

ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được 

giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận 

ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút 

nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước 

hằng sống.” 11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng 

lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn 

hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? 

Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc 

của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ 

lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và 

nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem 

lại sự sống đời đời.” 
15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho 

tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16 

Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người 

phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo: “Chị nói: “Tôi 

không có chồng” là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người 

hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19 

Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một 

ngôn sứ. 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi  
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này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ 

phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã 

đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này 

hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; 

còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân 

Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những 

người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí 

và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như 

thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải 

thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa: “Tôi 

biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người 

sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy 

chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 
27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy 

Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: 

“Thầy cần gì vậy?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?” 28 Người phụ nữ 

để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 “Đến mà xem: có 

một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không 

phải là Đấng Ki-tô sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 
31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Ráp-bi, xin 

mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông: “Thầy phải dùng 

một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi 

nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” 34 Đức Giê-

su nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của 

Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em 

chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy 

bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang 

chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được 

sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui 

mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là 

đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không  
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phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh 

em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” 
39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-

su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã 

làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với 

họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su 

nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì 

lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và 

biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Ga 4, 13-14 

Khi đọc bài Tin Mừng về người phụ nữ xứ Sa-ma-ri thì đọc: 

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ 

trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác thì đọc:       Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ 

luôn luôn được hát mừng Ngài. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                   Tv 83, 3 

Linh hồn con khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên 

đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa 

trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Bài đọc 1                         2 V 5, 1-15a 

Có nhiều người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en,  

nhưng không người nào được sạch,  

mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi. 
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Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
1 Ngày ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-

ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, 

vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng 

ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, 

họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc 

cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông chủ 

con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa 

ông khỏi bệnh phung hủi!” 4 Ông Na-a-man đến tường trình với 

chúa thượng của ông: “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói 

thế này thế này.” 5 Vua A-ram bảo: “Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. 

Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.” Ông Na-a-man lên đường, mang 

theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay 

đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết: “Cùng với bức thư 

mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với 

ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi.” 7 Vua Ít-ra-en 

đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: “Ta đâu có phải là vị thần 

cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn 

khỏi bệnh phung hủi? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy 

muốn sinh sự với ta.” 
8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua 

Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: “Sao vua lại 

xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn 

sứ ở Ít-ra-en.” 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông 

đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với 

ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở 

lại như trước, và ông sẽ được sạch.” 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi 

và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi 

đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta 

sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông 

A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-

en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?”  
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Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông 

đến gần và nói: “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì 

khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông 

hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!” 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần 

trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại 

trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. 
15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên 

Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: 

trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 41, 2.3; Tv 42, 3.4 

Đ.  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

1) Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

Đ.  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

2) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? 

Đ.  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

3) Xin Ngài thương sai phái, ánh sáng và chân lý của Ngài, để  

soi đường dẫn lối con đi, về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

Đ.  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

4) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 

nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ. 

Đ.  Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 
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Tung hô Tin Mừng         x. Tv 129, 5 và 7 

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người; 

bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Tin Mừng                   Lc 4, 24-30 

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, 

Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội 

đường: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp 

nhận tại quê hương mình. 
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi 

trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, 

thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai 

đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành 

Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu 

gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào 

được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ 

đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ 

kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng 

Người băng qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         x. Tv 129, 5 và 7 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                         Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, 

dưới bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1                         Đn 3, 25-43 

Xin Chúa nhận tâm hồn thống hối, 

và tinh thần khiêm nhượng của chúng con. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
(25) Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu 

nguyện rằng :  
(34) “Ôi! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng 

con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài! (35) Vì tình nghĩa với bạn thân 

Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá 

là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng 

con. (36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu 

trời, như cát ngoài bãi biển. (37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi 

chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục 

trên khắp hoàn cầu.  
(38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, 

chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ 

hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa 

để chúng con được Chúa xót thương. (39) Nhưng xin nhận tâm hồn 

thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ 

toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.  
(40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm 

đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì 

những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. (41) Và giờ 

đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm 

Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42)  
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Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên 

của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ 

lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 24, 4-5a.6-7bc.8-9 

Đ.  Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ.  Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

2) Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ, từ 

muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương 

mà nhớ đến con cùng. 

Đ.  Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ.  Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                 Ge 2, 12-13 

Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về 

với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 

Tin Mừng                     Mt 18, 21-35 

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, 

thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa 

Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến  
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mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không 

bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia 

muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua 

vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến 

vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả 

vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống 

bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 
27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha 

luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 

người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp 

cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình 

xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả 

anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi 

trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y 

buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy 

giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha 

hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, 

ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót 

ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, 

cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên 

trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 

không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 14, 1-2 

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi 

thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ          Tv 118, 133 

Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ 

để sự gian tà chế ngự được con. 

Bài đọc 1            Đnl 4, 1.5-9 

Anh em phải giữ những thánh chỉ và đem ra thực hành. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
1 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe 

những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem 

ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm 

hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban 

cho anh em. 5 Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và 

quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để 

anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm 

hữu. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ 

được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất 

cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là 

một dân khôn ngoan và thông minh!” 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào 

được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần 

chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? 8 Có dân tộc vĩ đại nào 

được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật 

mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? 
9 Nhưng anh (em) hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên 

những điều mắt anh (em) đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những 

điều ấy ra khỏi lòng anh (em); trái lại, anh (em) hãy dạy cho con 

cháu anh (em) biết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 147, 12-13.15-16.19-20 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 
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1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

2) Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc 

chạy đi. Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài, sương giá như tro, 

Người rải rắc. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6, 63c.68c 

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có 

những lời đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng                       Mt 5, 17-19 

Ai tuân hành và dạy làm như thế, 

thì sẽ được gọi là kẻ lớn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, 

Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một 

phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được 

hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ 

nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất 

trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được 

gọi là lớn trong Nước Trời”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước 

Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ 

Ta là Đấng cứu độ dân Ta, khi họ kêu cầu Ta trong cảnh ngặt 

nghèo, Ta sẽ nhận lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời. 

Bài đọc 1                         Gr 7, 23-28 

Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, 

Thiên Chúa của mình. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
23 Đức Chúa phán thế này: “Điều Ta truyền cho chúng là: Hãy 

nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là 

dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các 

ngươi được hạnh phúc. 24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, 

cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; 

chúng đã lùi chứ không tiến.  
25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này 

qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các 

ngôn sứ đến với chúng; 26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng 

để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả 

cha ông chúng nữa.  
27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng 

chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. 
28 Bấy giờ ngươi sẽ nói: Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức 

Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân 

thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó”. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca              Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

“Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm”. 

Đ.  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”. 

Tung hô Tin Mừng         Ge 2, 12-13 

Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về 

với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 

Tin Mừng                         Lc 11, 14-23 

Ai không đi với tôi là chống lại tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi 

quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc 

nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế 

quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử  
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Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư 

tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ 

đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính 

mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế 

Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ 

quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét 

xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, 

thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một 

người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của 

cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột 

nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy 

vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu 

góp là phân tán”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn: Ước mong sao con hằng vững bước, theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ           Tv 85, 8.10 

Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài, vì Ngài thật cao 

cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên 

Chúa. 

Bài đọc 1                         Hs 14, 2-10 

Chúng con sẽ không gọi là thần 

những sản phẩm tay chúng con làm ra. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
2 Đức Chúa phán như sau: “Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức 

Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi  
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đã vấp ngã. 3 Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. 

Hãy thưa với Người: “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi 

khen, chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. 4 Chúng 

con sẽ không cầu cứu với Át-sua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, 

cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ 

ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.” 
5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết 

tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. 6 Với Ít-ra-en 

Ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ 

sâu như cây ngàn Li-băng. 7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-

liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Li-băng. 8 Chúng sẽ trở 

về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng 

ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng 

như rượu Li-băng. 
9 Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, Ta đã 

nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, 

chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. 10 Ai đủ khôn ngoan để 

hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật 

đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, 

người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té 

nhào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 80, 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17 

Đ.  Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy nghe lời Ta 

dạy. 

1) Một giọng nói tôi nghe khác lạ,rằng: “Gánh nặng vai dân, Ta 

đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ. Lúc ngặt nghèo, 

ngươi đã kêu lên, Ta liền giải thoát. 

Đ.  Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy nghe lời Ta 

dạy. 
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2) Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời, bên mạch nước Mê-

ri-va, Ta thử lòn ngươi. Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo. Ít-ra-en này, 

phải chi ngươi chịu nghe Ta. 

Đ.  Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy nghe lời Ta 

dạy. 

3) Thì đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề cúng 

bái. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền 

Ai-cập. 

Đ.  Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy nghe lời Ta 

dạy. 

4) Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, 

Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Ta cho hưởng thỏa 

thuê. 

Đ.  Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy nghe lời Ta 

dạy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 17 

Chúa nói: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. 

Tin Mừng                     Mc 12, 28b-34 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, 

ngươi phải yêu mến Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
28b Hôm ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su 

và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng 

đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi 

Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết 

linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: 

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn 

nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-

su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng  
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duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến 

Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân 

cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 

Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông 

không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất 

vấn Người nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Mc 12, 33 

Hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính 

mình, thì hơn là dâng mọi hy lễ. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

Ca nhập lễ           Tv 102,2-3 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của 

Người, Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi. 

Bài đọc 1                             Hs 6, 1-6 

Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
1 Đức Chúa phán như sau: “Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức 

Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. 

Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. 2 

Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống; ngày thứ ba, 

sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng ta sẽ được sống trước nhan 

Người. 3 Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người; 

như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng 

đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới 

gội đất đai.” 
4 Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi? Ta phải làm gì 

cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi 

sáng, mau tan tựa sương mai. 
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5 Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng 

Ta mà diệt trừ. Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng. 6 Vì Ta 

muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết 

hơn là được của lễ toàn thiêu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 50, 3-4.18-19.20-21ab 

Đ.  Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. 

2) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ.  Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. 

3) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành luỹ 

Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế 

phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. 

Đ.  Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 94, 7b.8a 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, và đừng cứng 

lòng nữa. 

Tin Mừng                           Lc 18, 9-14 

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên  

công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
9 Bấy giờ, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự 

hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:  
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10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc 

nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-

sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn 

Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại 

tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con 

dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13 Còn người thu 

thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, 

nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương 

xót con là kẻ tội lỗi. 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở 

xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì 

không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình 

xuống sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 18, 13 

Người thu thuế đứng đằng xa, đấm ngực cầu nguyện rằng: “Lạy 

Thiên Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con cùng”. 
 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ              x. Is 66, 10-11 

Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những 

ai hằng mến yêu thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hơn hở reo 

mừng, và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chưa chan. 

Bài đọc 1               1 Sm 16, 1b.6-7.10-13a 

Ông Đa-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
1b Thời đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn 

khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho 

làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên 

đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy 

trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.”  
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6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: “Đúng rồi! Người 

Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây!” 7 

Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình 

dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa 

không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt 

thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” 
10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-

mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: “Đức Chúa không 

chọn những người này.” 11 Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: “Các con ông 

có mặt đầy đủ chưa?” Ông Gie-sê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang 

chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: “Xin ông cho 

người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới 

đây.” 12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, 

đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-

en: “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!” 13 Ông Sa-

mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. 

Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca               Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quan thù. 

Đầu con Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
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Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2                          Ep 5, 8-14 

Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! 

Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi! 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 
8 Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong 

Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh 

sáng; 9 mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công 

chính và chân thật. 10 Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11 

Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải 

vạch trần những việc ấy ra mới đúng. 12 Vì những việc chúng làm 

lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi. 13 Nhưng tất cả những gì bị vạch 

trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; 14 mà bất cứ điều gì lộ ra, thì trở nên 

ánh sáng. Bởi vậy, có lời chép rằng: 

Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! 

Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! 

Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi! 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 8, 12b 

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được 

ánh sáng đem lại sự sống. 
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Tin Mừng                    Ga 9, 1-41 

Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác, và khi về thì nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 

2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người 

này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” 3 Đức Giê-su trả 

lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. 

Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên 

Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của 

Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm 

việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế 

gian.” 
6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành 

bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-

lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh 

ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh 

ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó 

sao?” 9 Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không 

phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì 

quả quyết: “Chính tôi đây!” 10 Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao 

mắt anh lại mở ra được như thế?” 11 Anh ta trả lời: “Người tên là 

Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đến 

hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 12 Họ lại hỏi 

anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết.” 
13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 

14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở 

ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần 

nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa 

vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, 

người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì  
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không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể 

làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại 

hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? 

“ Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ! “ 
18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn 

thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: “Anh này có 

phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, 

vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?” 20 Cha mẹ anh đáp: 

“Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 

Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai 

đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi 

nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.” 22 Cha mẹ anh nói 

thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục 

xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng 

Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các 

ông cứ hỏi nó.” 
24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh 

hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là 

người tội lỗi.” 25 Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay 

không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà 

nay tôi nhìn thấy được!” 26 Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì 

cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” 27 Anh trả lời: “Tôi 

đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các 

ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm 

môn đệ ông ấy chăng?” 28 Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là 

môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-

sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng 

chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.” 30 Anh đáp: 

“Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà 

ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa 

không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm 

theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề  
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nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu 

không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng 

làm được gì.” 34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà 

mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh. 
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, 

Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” 36 Anh đáp: “Thưa 

Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” 37 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy 

Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38 Anh nói: “Thưa 

Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 
39 Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho 

người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! “ 
40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, 

liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?” 41 Đức 

Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. 

Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy”, nên tội các ông 

vẫn còn!” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           Ga 9, 1.6-9.13-17.34-38 

Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác, và khi về thì nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.  

6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn 

và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-

ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta 

đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh 

ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó 

sao?” 9 Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không 

phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì 

quả quyết: “Chính tôi đây!”  
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13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 
14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở 

ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần 

nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa 

vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, 

người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì 

không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể 

làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại 

hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? 

“ Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ! “ 
34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại 

muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh. 
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, 

Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” 36 Anh đáp: “Thưa 

Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” 37 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy 

Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38 Anh nói: “Thưa 

Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: Tôi đi, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Tin Mừng về người con hoang đàng, thì đọc: 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác, thì đọc: 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để họ 

cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ              x. Is 66, 10-11 

Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những 

ai hằng mến yêu thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hơn hở reo 

mừng, và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chưa chan. 

Bài đọc 1                       2 Sb 36, 14-16.19-23 

Chúa đày đi và giải phóng dân 

để bày tỏ cơn thịnh độ và lòng thương xót. 

Trích sách Sử biên niên quyển thứ hai. 
14 Khi ấy, tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi 

ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của 

chư dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Giê-ru-sa-

lem ra ô uế. 15 Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không 

ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người hằng thương 

xót dân và thánh điện của Người. 16 Nhưng họ nhạo cười các sứ giả 

của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ 

của Người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân 

Người đến vô phương cứu chữa. 
19 Quân Can-đê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Giê-

ru-sa-lem, phóng hoả đốt các lâu đài trong thành và phá huỷ mọi đồ 

đạc quý giá. 20 Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt 

đi đày ở Ba-by-lon; họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua, cho 

đến thời vương quốc Ba-tư ngự trị. 21 Thế là ứng nghiệm lời Đức 

Chúa phán, qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất 

được hưởng bù những năm sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó 

sẽ nghỉ, cho hết bảy mươi năm tròn. 
22 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Đức 

Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng 

nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua 

thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: 23 “Ky-rô, vua 

Ba-tư, phán thế này: “Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta  
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mọi vương quốc dưới đất. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái 

thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa. Vậy ai 

trong các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Đức Chúa, Thiên 

Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. ..!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 136, 1-2.3.4-5.6 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on; 

trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

2) Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui 

lên: “Hát đi, hát thử đi xem, Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài!” 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

3) Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê 

người? Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn 

thành tê bại! 

Đ.  Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

4) Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, 

không còn lấy Giê-ru-sa-lem, làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 
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Bài đọc 2                    Ep 2, 4-10 

Anh em đã chết vì phạm tội, nhưng được cứu độ nhờ ân sủng. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 
4 Thưa anh em, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực 

yêu mến chúng ta, 5 nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng 

đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng 

mà anh em được cứu độ! 6 Người đã cho chúng ta được cùng sống 

lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. 
7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta 

trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy 

ân sủng dồi dào phong phú của Người. 8 Quả vậy, chính do ân sủng 

và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức 

anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; 9 cũng không phải bởi 

việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. 10 Thật thế, chúng ta 

là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-

tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã 

chuẩn bị cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người, thì được sống muôn đời. 

Tin Mừng                  Ga 3, 14-21 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 

 để thế gian,nhờ Con của Người mà được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
14 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông 

Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải 

được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời. 
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16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin 

vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải 

để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; 

nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của 

Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, 

nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm 

đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không 

đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng 

kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các 

việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: Tôi đi, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Tin Mừng về người con hoang đàng, thì đọc: 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác, thì đọc: 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để họ 

cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa. 
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ              x. Is 66, 10-11 

Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những 

ai hằng mến yêu thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hơn hở reo 

mừng, và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chưa chan. 

Bài đọc 1                     Gs 5, 9a.10-12 

Sau khi vào đất hứa, dân Chúa mừng lễ Vượt Qua. 

Trích sách Giô-suê. 
9 Sau khi dân Ít-ra-en vào Đất Hứa, Đức Chúa phán với ông 

Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người 

Ai-cập.” Vì thế, người ta đã gọi tên nơi ấy là Ghin-gan cho đến 

ngày nay. 
10 Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt 

Qua ngày mười bốn trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo 

nguyên Giê-ri-khô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản 

trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. 
12 Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ; 

thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã 

dùng hoa màu của đất Ca-na-an. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 33, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 2                 2 Cr 5, 17-21 

Thiên Chúa đã cho chúng ta  

được hòa giải với Người, nhờ Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 
17 Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. 

Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do bởi 

Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà 

giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật vậy, 

trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã 

biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho 

chúng ta nên công chính trong Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 15, 18 

Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, 

con thật đắc tội với Trời và với cha. 
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Tin Mừng          Lc 15, 1-3.11-32 

Em con đây đã chết mà nay lại sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này: 
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha 

rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và 

người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ 

thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, 

phung phí tài sản của mình. 
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy 

một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 

nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh 

ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét 

cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự 

nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo 

thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha 

và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 
19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người 

làm công cho cha vậy. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 

Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha trông thấy. Ông chạnh lòng 

thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người 

con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng 

còn đáng gọi là con cha nữa… 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy 

tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào 

ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm 

thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay 

sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 
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25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta 

về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một 

người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: “Em 

cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 

khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng 

cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời 

con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha 

cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn 

thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn 

điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” 
31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở 

với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta 

phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, 

đã mất mà nay lại tìm thấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: Tôi đi, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Tin Mừng về người con hoang đàng, thì đọc: 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 

Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác, thì đọc: 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để họ 

cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa. 
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BÀI LỄ CÓ THỂ CHỌN 

(Đặc biệt trong năm B và C) 

Bài đọc 1                     Mk 7, 7-9 

Tôi sẽ đứng dậy; nếu tôi ở trong bóng tối, 

Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. 

Trích sách Ngôn sứ Mi-kha. 
7 Phần tôi, tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trông Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ tôi; Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu. 8 Hỡi 

kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười! Nếu có ngã, tôi sẽ đứng dậy; 

nếu tôi ở trong bóng tối, Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. 9 Vì tôi 

đắc tội với Đức Chúa, tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của Người, tới 

khi Người biện hộ và bảo vệ tôi. Người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng, và tôi 

sẽ được thấy đức công chính của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 26, 1.7-8a.8b-9abc.13-14 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

4) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong 

cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, 

can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 
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Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Tung hô Tin Mừng                   Ga 8, 12b 

Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được 

ánh sáng đem lại sự sống. 

Tin Mừng                 Ga 9, 1-41 

Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác, và khi về thì nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 

2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người 

này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” 3 Đức Giê-su trả 

lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. 

Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên 

Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của 

Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm 

việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế 

gian.” 
6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành 

bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-

lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh 

ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 
8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh 

ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó 

sao?” 9 Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không 

phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì 

quả quyết: “Chính tôi đây!” 10 Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao 

mắt anh lại mở ra được như thế?” 11 Anh ta trả lời: “Người tên là 

Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đến 

hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 12 Họ lại hỏi 

anh: “Ông ấy ở đâu?” Anh ta đáp: “Tôi không biết.” 
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13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 
14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở 

ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần 

nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa 

vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, 

người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì 

không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể 

làm được những dấu lạ như vậy?” Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại 

hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? 

“ Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ! “ 
18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn 

thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: “Anh này có 

phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, 

vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?” 20 Cha mẹ anh đáp: 

“Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 

Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai 

đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi 

nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.” 22 Cha mẹ anh nói 

thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục 

xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng 

Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các 

ông cứ hỏi nó.” 
24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh 

hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là 

người tội lỗi.” 25 Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay 

không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà 

nay tôi nhìn thấy được!” 26 Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì 

cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” 27 Anh trả lời: “Tôi 

đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các 

ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm 

môn đệ ông ấy chăng?” 28 Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là 

môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông  
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Mô-sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; 

nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.” 30 Anh 

đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, 

thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên 

Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa 

và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa 

hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu 

không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng 

làm được gì.” 34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà 

mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh. 
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, 

Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” 36 Anh đáp: “Thưa 

Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” 37 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy 

Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 38 Anh nói: “Thưa 

Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 
39 Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho 

người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! “ 
40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, 

liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?” 41 Đức 

Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. 

Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy”, nên tội các ông 

vẫn còn!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc bài Tin Mừng về người mù từ thuở mới sinh, thì đọc: 

Chúa xức bùn vào mắt tôi: Tôi đi, tôi rửa, tôi thấy, và tôi tin 

Thiên Chúa. 

Khi đọc bài Tin Mừng về người con hoang đàng, thì đọc: 

Con ơi, con phải vui mừng, vì em con đã chết, mà nay lại sống; 

đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy. 
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Hoặc khi đọc bài Tin Mừng khác, thì đọc: 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để họ 

cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ               Tv 30, 7-8 

Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, 

con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Bài đọc 1                         Is 65, 17-21 

Sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. 

Trích sách Ngôn sứ I-sai-a. 
17 Đức Chúa phán như sau: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất 

mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí 

nữa. 18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan, vì những 

gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên 

nguồn hoan hỷ, và dân ở đó thành nỗi vui mừng. 19 Vì Giê-ru-sa-

lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây, sẽ không 

còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. 20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ 

sơ sinh chết yểu, và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà 

chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. 21 

Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca       Tv 29, 2 và 4.5-6a.11-12a và 13b 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ, 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 
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2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Tung hô Tin Mừng         x. Am 5, 14 

Hãy tìm điều lành, chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được 

sống; và chúa sẽ ở cùng anh em. 

Tin Mừng          Ga 4, 43-54 

Ông cứ về đi, con ông sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
43 Một hôm, Đức Giê-su bỏ Sa-ma-ri đi Ga-li-lê. 44 Chính 

Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương 

mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp 

Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-

sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. 
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã 

làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của 

nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi 

nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin 

Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với 

ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ 

chẳng tin đâu!” 49 Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống 

cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50 Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con 

ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 

Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông 

sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ  
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đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha 

nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông 

sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su 

đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ed 36, 27 

Chúa phán: “Thần khí của ta, Ta sẽ đặt vào tận đáy lòng các 

ngươi, giúp các ngươi bước đi vững vàng theo thánh chỉ, tuân giữ 

và thi hành những quyết định của Ta”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ              x. Is 55,1 

Chúa phán: “Hỡi những người đang khát, hãy đến lấy nước 

nguồn, cả những ai không tiền không bạc, cứ đến đây mà uống vui 

vẻ”. 

Bài đọc 1                      Ed 47, 1-9.12 

Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra,  

và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy,  

đều hưởng ơn cứu độ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Khi ấy, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có 

nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì 

mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải 

Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo 

lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng 

ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra. 
3 Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo năm trăm thước rồi 

dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến mắt cá chân. 4 Người ấy đo năm 

trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến đầu gối. 

Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước  
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ngập đến ngang lưng. 5 Người ấy còn đo năm trăm thước nữa: đó là 

một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến 

không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. 6 Người ấy bảo tôi: 

“Ngươi có thấy không, hỡi con người?” Rồi người ấy dẫn tôi trở lại 

bờ sông. 7 Khi tôi trở lại, thì này: có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ 

sông. 8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, 

xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá 

lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được 

sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; 

sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ 

mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao 

giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra 

từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 45, 2-3.5-6.8-9a 

Đ.  Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa 

nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 

1) Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn 

luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu 

chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì. 

Đ.  Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa 

nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 

2) Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. Thiên Chúa 

ngự giữa thành, thành không lay chuyển; ngay từ rạng đông, Thiên 

Chúa thương trợ giúp. 

Đ.  Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa 

nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 

3) Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà 

Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Đến mà xem công trình của Chúa, Đấng 

gieo kinh hãi trên mặt địa cầu. 
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Đ.  Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa 

nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. 

Tung hô Tin Mừng              Tv 50, 12a và 14a 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin 

ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ. 

Tin Mừng                 Ga 5, 1-3a.5-16 

Người ấy liền được khỏi bệnh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 

2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri 

gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, 

đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm 

đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh 

sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh 

không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không 

có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác 

xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác 

chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi 

được. 

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ 

được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép 

vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã 

nói với tôi: “Anh hãy vác chõng mà đi!” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người 

đã bảo anh: “Vác chõng mà đi?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh 

không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở 

đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: 

“Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn 

hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người 

đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-

su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng 

cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước 

trong lành, và bổ sức cho tôi. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                 Tv 68, 14 

Lạy Chúa, con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây 

giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung 

thành ban ơn cứu độ. 

Bài đọc 1                    Is 49, 8-15 

Ta đã đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân,  

để phục hồi xứ sở. 

Trích sách Ngôn siws I-sai-a. 
8 Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi 

ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt 

ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại 

những gia sản đã bị tàn phá, 9 để nói với người tù: “Hãy đi ra”, với 

những kẻ ngồi trong bóng tối: “Hãy ra ngoài.” Như bầy chiên, 

chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên 

mọi đồi hoang. 10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí 

nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn 

và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. 11 Mọi núi non của Ta, 

Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao. 12 

Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền 

đất Xi-nim. 
13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò 

reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn, và chạnh lòng thương 

những kẻ nghèo khổ của Người. 14 Xi-on từng nói: “Đức Chúa đã bỏ 

tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” 15 Có phụ nữ nào quên được 

đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang  
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nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên 

ngươi bao giờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 144, 8-9.13cd-14.17-18 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè 

nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 11, 25a.26a 

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào 

Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. 

Tin Mừng               Ga 5, 17-30 

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy, và ban cho họ sự sống thế nào,  

thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
17 Khi ấy, Đức Giê-su trả lời người Do-thái: “Cho đến nay, Cha 

tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái 

lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật 

sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi 

mình ngang hàng với Thiên Chúa. 
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19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các 

ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều 

Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con 

cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho 

người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy 

những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh 

ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ 

thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, 

Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi 

quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính 

Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn 

kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các 

ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời 

và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 
25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này 

đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ 

được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì 

cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại 

ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 
28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở 

trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều 

lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại 

để bị kết án. 
30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được 

nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách 

làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 3, 17 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ          Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ, hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. 

Bài đọc 1                 Xh 32, 7-14 

Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài. 

Trích sách Xuất hành. 
7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy đi xuống, vì 

dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 

Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng 

đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: “Hỡi Ít-ra-en, 

đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” 9 Đức Chúa 

lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng 

đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta 

bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho 

ngươi thành một dân lớn.” 
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng 

nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy 

quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu 

rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong 

miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh 

nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các 

tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính 

danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các 

ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi 

tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng 

miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng 

phạt dân Người như Người đã đe. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 105, 19-20.21-22.23 

Đ.  Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

1) Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng 

đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. 

Đ.  Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

2) Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh, từng làm việc lớn lao 

bên miền Ai-cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh 

giữa lòng Biển Đỏ. 

Đ.  Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

3) Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là 

Mô-sê, chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn 

cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. 

Đ.  Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người, thì được sống muôn đời. 

Tin Mừng                          Ga 5, 31-47 

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, 

người mà các ông tin cậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Nếu tôi làm 

chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng 

khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời 

chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và 

ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời 

chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các 

ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông 

đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng 

phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó  
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là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính 

những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 
37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho 

tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao 

giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở 

mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã 

sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó 

các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm 

chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. 
41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông 

không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha 

tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình 

mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và 

không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì 

làm sao các ông có thể tin được? 
45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. 

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 

Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ 

ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông 

không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Gr 31, 33 

Chúa phán: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm hồn 

chúng lề luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ 

là dân riêng của Ta”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ            Tv 53, 3-4 

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng 

Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, 

lắng tai nghe lời con thưa gửi. 

Bài đọc 1                     Kn 2, 1a.12-22 

Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã. 

Trích sách Khôn ngoan. 
2.1a Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: 2.12 “Ta hãy 

gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống 

lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân 

hành lễ giáo. 13 Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là 

con của Đức Chúa. 14 Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, 

thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. 15 Vì nó sống thật chẳng giống 

ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. 16 Nó coi ta như bọn lọc lừa, 

tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm 

phúc nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoang vì 

có Thiên Chúa là Cha. 17 Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, 

và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. 18 Nếu tên công chính là 

con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. 
19 Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử 

xem nó nhẫn nhục đến mức nào. 
20 Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ 

được Thiên Chúa viếng thăm. Sai lầm của phường vô đạo 21 Chúng 

suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. 22 

Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ 

người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh 

tuyền sẽ được ân thưởng”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 33, 17-18.19-20.21 và 23 

Đ.  Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ. 

1) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời. Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy 

khốn. 

Đ.  Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ. 

2) Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần 

thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng 

Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. 

Đ.  Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ. 

3) Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng 

không giập gãy. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên 

Chúa không bị phạt bao giờ. 

Đ.  Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra. 

Tin Mừng               Ga 7, 1-2.10.25-30 

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su,  

nhưng giờ của Người chưa đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật 

vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái 

tìm giết Người. 
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10 Tuy nhiên, khi anh em 

Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công 

khai và hầu như bí mật. 
25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này 

không phải là người họ đang tìm giết đó sao? 26 Kìa, ông ta ăn nói  
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công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã 

thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông 

xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai 

biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, 

Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi 

xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là 

Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi 

biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai 

tôi.” 
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, 

vì giờ của Người chưa đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Ep 1, 7 

Trong Đức Kitô, nhờ máu Người đổ ra, chúng ta được cứu 

chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của 

Người. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

Ca nhập lễ            Tv 17, 5-7 

Sóng tử thần dồn dập quanh tôi, màng lưới âm ty bủa vây tứ 

phía. Lúc ngặt nghèo tôi kêu càu Chúa, từ thánh điện, Chúa đã nghe 

tiếng tôi. 

Bài đọc 1                       Gr 11, 18-20 

Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. 

Trích sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
18 Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho 

tôi thấy âm mưu của chúng. 19 Phần con, con khác nào con chiên 

hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại 

con. Chúng bảo nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra 

khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó 

nữa!” 
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20 Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh, 

Ngài công minh khi xét xử, 

Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc, 

con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, 

vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 7, 2-3.9bc-10.11-12 

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin 

cứu vớt và giải thoát con, khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ 

vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát. 

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. 

2) Xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội. Lạy Thiên 

Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn 

ác nhân hết đường tác hại, và cho người công chính được vững 

vàng. 

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. 

3) Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những ai 

có lòng ngay thẳng. Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày 

Chúa đe doạ. 

Đ.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 8, 15 

Hạnh phúc thay ai giữ Lời Thiên Chúa với tấm lòng cao thượng 

và quảng đại, rồi nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. 

Tin Mừng          Ga 7, 40-53 

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
40 Khi ấy, trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì 

nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng: “Ông này là  
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Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ 

Ga-li-lê sao? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân 

từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?” 43 

Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ 

muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 
45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ 

liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” 46 Các 

vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” 
47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh 

cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-

ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49 Còn bọn dân đen này, thứ 

người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” 50 Trong 

nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã 

đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: 51 “Lề Luật của chúng ta có 

cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì 

không?” 52 Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? 

Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ 

Ga-li-lê cả.” 53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. 1 Pr 1, 19 

Chúng ta đã được cứu chuộc, nhờ bửu huyết của Đức Kitô, là 

Con Chiên vẹn toàn vô tì tích. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A 

Ca nhập lễ            Tv 42, 1-2 

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại 

phường bất nghĩa; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, 

chính ngài là Thiên Chúa bảo vệ con. 

Bài đọc 1                Ed 37, 12-14 

Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi, 

và các ngươi sẽ được hồi sinh. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
12 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này 

chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi 

huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết 

chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các 

ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào 

trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi 

định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết 

chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm”. Đó là sấm ngôn của 

Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 129, 1-2.3-4.5-6ab.6c-8 

Đ. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con 

tha thiết nguyện cầu. 

Đ. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết 

kính sợ Ngài. 
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Đ. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời 

Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Đ. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

4) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-

en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn. 

Đ. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Bài đọc 2                         Rm 8, 8-11 

Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su  

sóng lại từ cõi chết, ngự trong anh em. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
8 Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể 

vừa lòng Thiên Chúa. 9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi 

phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa 

ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không 

thuộc về Đức Ki-tô. 10 Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì 

dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng 

ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.  
11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng 

đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho 

Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người 

đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự 

sống mới. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 11, 25a-26 

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào 

Thầy, sẽ không phải chết bao giờ. 

Tin Mừng                  Ga 11, 1-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-

ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là 

người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân 

Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho 

người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương 

mến đang bị đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này 

không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của 

Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” 
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-

ri-a và anh La-da-rô. 
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người 

còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói 

với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!” 8 Các 

môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá 

Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” 9 Đức Giê-su trả lời: “Ban ngày 

chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì 

thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không 

có ánh sáng nơi mình!” 
11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của 

chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” 12 

Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, 

anh ấy sẽ khoẻ lại.” 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, 

còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới 

nói rõ: “La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã 

không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh  
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ấy.” 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: “Cả 

chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” 
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ 

được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba 

cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và 

Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, 

cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô 

Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em 

con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy 

xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su 

nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ 

sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền 

phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì 

dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không 

bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa 

Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng 

phải đến thế gian.” 
28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, 

Thầy gọi em đấy!” 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với 

Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ 

cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong 

nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền 

đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ 

phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã 

không chết.” 33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô 

cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người 

hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời 

Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới 

nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” 37 Có vài 

người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại 

không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức  
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trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến 

đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là 

chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở 

trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã 

chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của 

Thiên Chúa sao?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su 

ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm 

lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân 

chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 
43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” 
44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. 

Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” 
45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được 

chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn     Ga 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
3 Hồi đó, hai cô Mác-ta và Ma-ri-a cho người đến nói với Đức 

Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 4 

Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, 

nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh 

này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” 
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-

ri-a và anh La-da-rô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm 

bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, 

Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-

đê!”  
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ 

được bốn ngày rồi.  
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20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. 

Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: 

“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng 

bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người 

cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 

Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại 

trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự 

sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được 

sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có 

tin thế không?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin 

Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” 
33b Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: 

“Các người để xác anh ấy ở đâu? “ Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời 

Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới 

nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” 37 Có vài 

người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại 

không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức 

trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến 

đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là 

chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở 

trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã 

chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của 

Thiên Chúa sao?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su 

ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm 

lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân 

chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 
43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” 
44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. 

Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” 

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được 

chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô thì lấy: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 

không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác”. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 

Ca nhập lễ            Tv 42, 1-2 

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại 

phường bất nghĩa; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, 

chính ngài là Thiên Chúa bảo vệ con. 

Bài đọc 1                    Gr 31, 31-34 

Ta sẽ lập một giao ước mới, 

và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
31 Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ lập 

với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32 không giống 

như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ 

ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu 

Ta là Chúa Tể của chúng - sấm ngôn của Đức Chúa. 33 Nhưng đây 

là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn 

của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm 

chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ 

là dân của Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói 

với người kia: “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ 

người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta 

sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng 

nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 50, 3-4.12-13.14-15 

Đ.  Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ.  Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 
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2) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

3) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Bài đọc 2                       Dt 5, 7-9 

Đức Ki-tô đã học biết thế nào là vâng phục, 

và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
7 Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã 

lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên 

Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, 

vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải 

qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9 và khi 

chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu 

độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 12, 26 

Chúa nói rằng: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở 

đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. 
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Tin Mừng                Ga 12, 20-33 

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, 

nó mới sinh được nhiều hạt khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-

ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến 

gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: 

“Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” 22 Ông Phi-líp-

phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến 

thưa với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người 

được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào 

lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu 

chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì 

sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo 

Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ 

Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” 
27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? 

Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con 

đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời 

vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” 29 

Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm! “ Người 

khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” 30 Đức Giê-

su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các 

người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây 

thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được 

giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” 33 

Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô thì lấy: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 

không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác”. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C 

Ca nhập lễ            Tv 42, 1-2 

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại 

phường bất nghĩa; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, 

chính ngài là Thiên Chúa bảo vệ con. 

Bài đọc 1                 Is 43, 16-21 

Này ta sắp làm một việc mới, 

Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
16 Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại 

dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, 17 Đấng đã cho xuất trận 

nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: - tất cả đã nằm 

xuống, và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. 
18 Người phán như sau: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện 

ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. 19 Này Ta sắp 

làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy 

hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những 

dòng sông tại vùng đất khô cằn. 20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, 

đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi 

những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được 

giải khát. 21 Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi 

khen Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 
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Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui. 

Bài đọc 2               Pl 3, 8-14 

Vì Đức Ki-tô, tôi đành mất hết, để được nên đồng hình  

đồng dạng với Người trong cái chết của Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày  
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cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được 

phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Ge 2, 12-13 

Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về 

với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 

Tin Mừng            Ga 8, 1-11 

Ai trong các ông sạch tội, 

thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. 
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với 

Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và 

người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt 

gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người: 

“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 

Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng 

đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” 6 Họ nói thế nhằm thử 

Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống 

lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên 

và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 

trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ 

đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn 

lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người 

ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

11
 Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su 

nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và 

từ nay đừng phạm tội nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô thì lấy: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 

không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác”. 
 

BÀI LỄ CÓ THỂ CHỌN 

(Đặc biệt trong năm B và C) 

Bài đọc 1             2 V 4, 18b-21.32-37 

Ông Ê-li-a nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
18b Một ngày kia, khi đứa con trai bà Su-nêm đi kiếm cha nó ở 

giữa những người thợ gặt, 19 nó nói với cha: “Ôi, cái đầu con! Cái 

đầu con!” Người cha bảo anh đầy tớ: “Bồng nó về cho mẹ nó.” 20 

Người tớ trai bồng nó, đem về cho bà mẹ. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối 

bà đến trưa, rồi nó chết. 21 Bà đem nó lên đặt trên giường dành cho 

người của Thiên Chúa, đóng cửa lại, để nó ở trong rồi đi ra.  
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32 Khi ông Ê-li-sa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường 

của ông. 33 Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ có hai người ở 

bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. 34 Ông lên giường nằm lên 

trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, 

đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó 

nóng lên. 35 Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó; cậu 

bé hắt hơi đến bảy lần, và mở mắt ra. 36 Ông Ê-li-sa gọi Giê-kha-di 

và bảo: “Đi gọi bà Su-nêm.” Nó đi gọi bà; bà đến với ông, ông nói: 

“Bà hãy đem con đi!” 37 Bà đi vào, quỳ dưới chân ông, rồi sụp 

xuống đất lạy ông. Sau đó, bà đem con đi và ra khỏi phòng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 16, 1.6-7.8b và 15 

Đ.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

1) Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, xin 

Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng lưỡi 

chẳng điêu ngoa. 

Đ.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

2) Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của 

Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông 

đánh. 

Đ.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

3) Dưới bóng Ngài, xin thương che chở, về phần con, sống công 

minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, 

được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. 

Đ.  Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 11, 25a.26 

Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào 

Thầy, sẽ không phải chết bao giờ. 

Tin Mừng                       Ga 11, 1-45 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-

ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là 

người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân 

Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho 

người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương 

mến đang bị đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này 

không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của 

Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” 
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-

ri-a và anh La-da-rô. 
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người 

còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói 

với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!” 8 Các 

môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá 

Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” 9 Đức Giê-su trả lời: “Ban ngày 

chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì 

thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không 

có ánh sáng nơi mình!” 
11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của 

chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” 12 

Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, 

anh ấy sẽ khoẻ lại.” 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, 

còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới 

nói rõ: “La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã 

không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh  
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ấy.” 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: “Cả 

chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” 
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ 

được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba 

cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và 

Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, 

cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô 

Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em 

con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy 

xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su 

nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ 

sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền 

phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì 

dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không 

bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa 

Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng 

phải đến thế gian.” 
28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, 

Thầy gọi em đấy!” 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với 

Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ 

cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong 

nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền 

đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ 

phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã 

không chết.” 33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô 

cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người 

hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu? “ Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời 

Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới 

nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” 37 Có vài 

người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại 

không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức  
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trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến 

đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là 

chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở 

trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo: “Nào Thầy đã 

chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của 

Thiên Chúa sao?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su 

ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm 

lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân 

chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 
43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” 
44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. 

Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” 
45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được 

chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về ông La-za-rô thì lấy: 

Chúa nói: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết”. 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy: 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy: 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 

không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới 

sinh được nhiều hạt khác”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                   Tv 55, 2 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con cùng, vì người ta giày xéo 

thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép. 

Bài đọc 1            Đn 13, 1-9, 15-17.19-30.33-62 

Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
1 Hồi đó, có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. 2 

Ông lấy vợ tên là Su-san-na. Bà là con gái ông Khen-ki-gia; bà rất 

xinh đẹp và kính sợ Chúa. 3 Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy 

dỗ con gái theo Luật Mô-sê. 4 Ông Giô-gia-kim là người rất giàu, 

ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do-thái thường đến nhà 

ông, vì ông có thế giá hơn mọi người. 5 Năm ấy, người ta đặt hai kỳ 

mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ 

rằng: “Từ Ba-by-lon, đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, 

những thẩm phán có vẻ như cai trị dân.” 6 Những kỳ mục này 

thường lui tới nhà ông Giô-gia-kim. Tất cả những ai có việc gì cần 

xét xử thì đến gặp họ. 7 Giữa trưa, khi dân đã rút lui, bà Su-san-na 

vào đi dạo trong vườn của chồng. 8 Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày 

vào đi dạo, thì sinh lòng ham muốn. 9 Họ để tâm trí ra đồi bại, quay 

mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết 

công minh của Thiên Chúa. 
15 Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi, thì một hôm, bà Su-

san-na đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. 

Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. 16 Ở đó, chẳng có ai, ngoại 

trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. 17 Bà bảo các tớ gái: “Đem 

cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm.” 
19 Các cô vừa ra khỏi đó, thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới 

chỗ bà 20 và nói: “Này cửa vườn đã đóng; chẳng ai thấy chúng ta 

đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi! 
21 Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên  
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ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây.” 22 Bà Su-san-na 

thở dài não nuột và nói: “Tôi bị khốn tứ bề! Quả thật, nếu làm thế, 

tôi sẽ phải chết; còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay 

các ông. 23 Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn 

hơn là phạm tội trước mặt Chúa!” 24 Bà Su-san-na liền kêu lớn tiếng 

và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. 25 Một ông chạy ra mở cửa vườn. 
26 Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên 

hông, để xem sự gì đã xảy ra cho bà. 27 Và sau khi các kỳ lão kể lại 

chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn, vì chưa bao giờ nghe nói 

như thế về bà Su-san-na. 
28 Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Giô-gia-kim chồng bà. 

Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà, để làm cho bà 

phải chết. 29 Họ nói trước mặt dân chúng: “Hãy sai người đi tìm Su-

san-na, con gái ông Khen-ki-gia, vợ ông Giô-gia-kim.” Rồi người ta 

cho người đi tìm bà. 30 Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả 

thân nhân. 
33 Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà, đều khóc. 

34 Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà. 35 

Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông 

cậy vào Chúa. 36 Các kỳ lão nói: “Chúng tôi đang dạo chơi một 

mình trong vườn, thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn 

lại, rồi cho các tớ gái đi ra. 37 Một gã thanh niên núp sẵn ở đó, đến 

bên mụ và nằm với mụ. 38 Lúc ấy, chúng tôi đang ở một góc vườn, 

thấy chuyện đồi bại, liền chạy tới. 39 Chúng tôi thấy chúng ăn nằm 

với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên, vì hắn khoẻ hơn 

chúng tôi, và đã mở cửa chạy mất. 40 Còn mụ này, chúng tôi bắt 

được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai. 41 Nhưng mụ không 

chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy.” 
42 Nhưng bà Su-san-na kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Thiên Chúa 

hằng hữu, Đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước 

khi chúng xảy ra, 43 Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này  
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con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho 

con.” 
44 Chúa đã nghe tiếng bà kêu. 45 Trong lúc bà bị điệu đi hành 

hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu 

niên tên là Đa-ni-en. 46 Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng: “Tôi vô 

can trong vụ đổ máu người phụ nữ này!” 47 Toàn dân đều quay về 

phía cậu thiếu niên và hỏi: “Lời cậu vừa nói có nghĩa gì?” 48 Cậu 

đứng giữa họ và nói: “Các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái 

Ít-ra-en? Các người đã lên án một người con gái Ít-ra-en mà không 

xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao! 49 Hãy trở lại nơi xét 

xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ 

này.” 
50 Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Đa-ni-en: 

“Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì 

Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành.” 51 Đa-

ni-en nói: “Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi.” 52 Sau khi họ đã 

bị tách ra rồi, Đa-ni-en gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: “Hỡi 

con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm, nay 

lại tái diễn: 53 ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ 

đắc tội, bất kể lời Chúa dạy: “Ngươi chớ giết người vô tội và người 

công chính. 54 Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy 

nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào? “ Người ấy 

đáp: “Dưới cây trắc.” 55 Đa-ni-en nói: “Ông đã nói dối trắng trợn 

khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được 

án lệnh của Người là chặt ông làm đôi.” 56 Sau khi cho người này ra, 

Đa-ni-en truyền dẫn người kia vào, rồi nói: “Hỡi nòi giống Ca-na-

an, chứ không phải nòi giống Giu-đa, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và 

tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. 57 Các ông đã hành động như 

thế với các con gái Ít-ra-en. Vì sợ, họ đã thông gian với các ông. 

Nhưng người con gái Giu-đa này đã không chịu nổi sự gian tà của 

các ông. 58 Vậy bây giờ, hãy nói cho tôi biết ông đã bắt quả tang họ 

thông gian với nhau dưới cây nào?” - Người ấy đáp: “Dưới cây dẻ.”  
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59 Đa-ni-en mới bảo: “Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn 

khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa, tay cầm 

gươm, đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông.” 
60 Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng 

Thiên Chúa, Đấng cứu những kẻ trông cậy vào Người. 61 Rồi người 

ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Đa-ni-en đã dựa vào lời chính miệng 

các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. 62 

Theo luật Mô-sê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông 

định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu 

người vô tội khỏi bị đổ oan. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           Đn 13, 41c-62 

Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
41c Khi ấy, người ta kết án tử hình bà Su-san-na. 42 Nhưng bà 

Su-san-na kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng am 

tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra, 43 

Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này con phải chết, tuy 

chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con.” 
44 Chúa đã nghe tiếng bà kêu. 45 Trong lúc bà bị điệu đi hành 

hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu 

niên tên là Đa-ni-en. 46 Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng: “Tôi vô 

can trong vụ đổ máu người phụ nữ này!” 47 Toàn dân đều quay về 

phía cậu thiếu niên và hỏi: “Lời cậu vừa nói có nghĩa gì?” 48 Cậu 

đứng giữa họ và nói: “Các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái 

Ít-ra-en? Các người đã lên án một người con gái Ít-ra-en mà không 

xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao! 49 Hãy trở lại nơi xét 

xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ 

này.” 
50 Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Đa-ni-en: 

“Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì  
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Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành.” 51 Đa-

ni-en nói: “Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi.” 52 Sau khi họ đã 

bị tách ra rồi, Đa-ni-en gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: “Hỡi 

con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm, nay 

lại tái diễn: 53 ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ 

đắc tội, bất kể lời Chúa dạy: “Ngươi chớ giết người vô tội và người 

công chính. 54 Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy 

nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào? “ Người ấy 

đáp: “Dưới cây trắc.” 55 Đa-ni-en nói: “Ông đã nói dối trắng trợn 

khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được 

án lệnh của Người là chặt ông làm đôi.” 56 Sau khi cho người này ra, 

Đa-ni-en truyền dẫn người kia vào, rồi nói: “Hỡi nòi giống Ca-na-

an, chứ không phải nòi giống Giu-đa, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và 

tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. 57 Các ông đã hành động như 

thế với các con gái Ít-ra-en. Vì sợ, họ đã thông gian với các ông. 

Nhưng người con gái Giu-đa này đã không chịu nổi sự gian tà của 

các ông. 58 Vậy bây giờ, hãy nói cho tôi biết ông đã bắt quả tang họ 

thông gian với nhau dưới cây nào?” - Người ấy đáp: “Dưới cây dẻ.” 
59 Đa-ni-en mới bảo: “Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn 

khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa, tay cầm 

gươm, đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông.” 
60 Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng 

Thiên Chúa, Đấng cứu những kẻ trông cậy vào Người. 61 Rồi người 

ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Đa-ni-en đã dựa vào lời chính miệng 

các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. 62 

Theo luật Mô-sê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông 

định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu 

người vô tội khỏi bị đổ oan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. 
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1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. 

Tung hô Tin Mừng            Ed 33, 11 

Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, 

nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. 

Tin Mừng            Ga 8, 1-11 

Ai trong các ông sạch tội, 

thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. 
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với 

Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và  
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người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt 

gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người: 

“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 

Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng 

đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” 6 Họ nói thế nhằm thử 

Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống 

lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên 

và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 

trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ 

đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn 

lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người 

ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” 
11

 Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su 

nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và 

từ nay đừng phạm tội nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài sau đây trong năm C    Ga 8, 12-20 

Tôi là ánh sáng thế gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh 

sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ 

nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” 
13 Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Ông làm chứng cho 

chính mình; lời chứng của ông không thật!” 14 Người trả lời: “Tôi có 

làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng 

thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông 

không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. 15 Các ông xét đoán theo kiểu 

người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả. 16 Mà nếu tôi có xét 

đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có 

mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi. 17 Trong Lề Luật của các 

ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. 18 Tôi làm  
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chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm 

chứng cho tôi.” 19 Họ liền hỏi Người: “Cha ông ở đâu?” Đức Giê-su 

đáp: “Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông 

biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.” 
20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại 

nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của 

Người chưa đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Khi đọc Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình thì lấy:   Ga 8, 10-11 

- Này chị, không ai lên án chị sao? 

- Thưa Thấy, không ai cả. 

- Tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa. 

Khi đọc bài Tin Mừng khác thì lấy:            Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian. Ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 14 

Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy 

cậy trông vào Chúa. 

Bài đọc 1                    Ds 21, 4-9 

Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, sẽ được sống. 

Trích sách Dân số. 
4 Hồi đó, dân Ít-ra-en từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển 

Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, 

dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-

sê rằng: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi 

chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống?  
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Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.”  
6 Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, 

khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê: 

“Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. 

Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” 

Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Đức Chúa liền nói với ông: “Ngươi 

hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn 

cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” 9 Ông Mô-sê bèn làm 

một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn 

mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 101, 2-3.16-18.19-21 

Đ.  Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

1) Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt, 

trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. 

Đ.  Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

2) Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu 

uý kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện 

quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng 

khinh thường lời họ nguyện xin. 

Đ.  Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

3) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ.  Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

Tung hô Tin Mừng          

Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai 

tuân giữ lời Người sẽ muôn đời tồn tại. 

Tin Mừng                       Ga 8, 21-30 

Khi các ông giương cao Con Người lên, 

bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi hằng Hữu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm 

tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không 

thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao 

mà lại nói: “Nơi tôi đi, các ông không thể đến được?” 23 Người bảo 

họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc 

về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã 

nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, 

nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi 

mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: 

“Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có 

nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi 

là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã 

nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về 

Chúa Cha. 28 Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người 

lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự 

mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi 

nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô 

độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su 

nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Ga 12, 32 

Chúa nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ 

kéo mọi người lên với tôi”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                   Tv 17, 48-49 

Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù, cho thắng cả đối 

phương, cứu khỏi người tàn bạo. 

Bài đọc 1           Đn 3, 14-20.24-25.28 

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến 

giải thoát các tôi tớ của Người. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
14 Ngày ấy, Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói với họ: “Này 

Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các 

thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có 

đúng như vậy không? 15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, 

tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các 

ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? 

Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào 

lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các 

ngươi khỏi tay ta chăng?” 16 Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời 

vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng: “Chúng tôi không cần trả lời ngài về 

chuyện này. 17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi 

thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy 

phừng phực và khỏi tay ngài. 18 Còn nếu Người không cứu, thì xin 

đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của 

ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu!” 19 

Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi sắt mặt, nổi cơn lôi đình với 

Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa 

mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. 20 Rồi vua ra lệnh cho những người 

lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết  
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Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực. 
24 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng 

nói với các quan cố vấn: “Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị 

trói vào lửa sao?” Họ đáp rằng: “Tâu đức vua, đúng thế!” 25 Vua cất 

tiếng nói: “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa 

mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của 

thần minh.” 
28 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói: “Chúc tụng Thiên 

Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ 

đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào 

Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự 

và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Đn 3, 52+.53+.54+.55+.56+ 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh 

Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca 

tụng tôn vinh muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

3) Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng 

suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

4) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn 

vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 
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5) Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng 

lời ca tụng tôn vinh muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 8, 15 

Hạnh phúc thay ai giữ lời Thiên Chúa, với tấm lòng cao thượng 

và quảng đại, rồi nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. 

Tin Mừng               Ga 8, 31-42 

Nếu người Con có giải phóng các ông, 

thì các ông mới thực sự là những người tự do. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin 

Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn 

đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 

Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề 

làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự 

do?” 34 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm 

tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà 

luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có 

giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 

Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm 

cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi 

nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những 

gì đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-

ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-

ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 

Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông 

sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham 

đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông 

làm.” 

Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có 

một Cha: đó là Thiên Chúa! 42 Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên  
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Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất 

từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự 

mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                  Cl 1, 13-14 

Chúa đã đưa chúng ta vào Nước Con yêu dấu của Chúa. Trong 

người Con ấy, và nhờ máu Người đổ ra, ta được ơn cứu chuộc, được 

thứ tha tội lỗi. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ                            Dt 9, 15 

Đức Kitô là trung gian của giáo ước mới; Người đã chết để đem 

lại cho những ai được kêu gọi, quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh 

cửu, Thiên Chúa đã hứa ban. 

Bài đọc 1                    St 17, 3-9 

Ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc. 

Trích sách Sáng thế. 
3 Khi ấy, Ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông 

rằng: 4 “Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ làm 

cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-

ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số 

dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho 

ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. 7 Ta 

sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau 

này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do 

đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 

Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi 

đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta 

sẽ là Thiên Chúa của chúng.” 
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9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Phần ngươi, hãy giữ 

giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này 

qua thế hệ khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 104, 4-5.6-7.8-9 

Đ.  Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm 

kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, 

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. 

Đ.  Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ.  Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ.  Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Tung hô Tin Mừng              x. Tv 94, 8ab 

Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng 

Chúa. 

Tin Mừng                          Ga 8, 51-59 

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng, 

vì hy vọng được thấy ngày của tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Thật, tôi bảo thật 

các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người 

Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. 

Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói:  
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“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. 53 Chẳng lẽ 

ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người 

đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” 54 Đức 

Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng 

là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là 

Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi 

biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ 

nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông 

Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy 

ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” 
57 Người Do-thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã 

thấy ông Áp-ra-ham!” 58 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các 

ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” 
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi 

và ra khỏi Đền Thờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Rm 8, 32 

Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng đã trao 

nộp vì chúng ta hết thảy: Một khi đã ban Người Con đó, Thiên Chúa 

rộng ban tất cả cho chúng ta. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ            Tv 30, 10.16.18 

Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo. Xin 

giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. Lạy Chúa, 

xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài. 

Bài đọc 1                       Gr 20, 10-13 

Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
10 Con nghe biết bao người vu cáo: “Kìa, lão “Tứ phía kinh 

hoàng!, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!” Tất cả những bạn bè thân 

thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: “Biết đâu nó chẳng mắc 

lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!” 11 Nhưng Đức Chúa 

hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ 

từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ 

phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời 

không thể quên. 
12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, 

Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, 

vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy 

ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay 

phường hung bạo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 17, 2-3a.3bc-4.5-7.7 

Đ.  Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. 

1) Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa 

là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con. 

Đ.  Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. 
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2) Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên 

mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu 

Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 

quân thù. 

Đ.  Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. 

3) Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi 

kinh hãi, màng lưới âm ty bủa vây tứ phía, bẫy tử thần ập xuống 

trên tôi. 

Đ.  Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. 

4) Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên 

Chúa của tôi. Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi 

khấn nguyện vọng đến tai Người. 

Đ.  Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. 

Tung hô Tin Mừng         x. Ga 6, 63c.68c 

Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống; Chúa có những 

lời đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng                        Ga 10, 32-42 

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, 

nhưng Người đã giải thoát khỏi tay họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31

 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người 

bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã 

giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” 33 Người Do-

thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, 

nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho 

mình là Thiên Chúa.” 34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các 

ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những 

bậc thần thánh?” 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ 

lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ 

bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian,  
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làm sao các ông lại bảo tôi: “Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: 

“Tôi là Con Thiên Chúa?” 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha 

tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù 

các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các 

ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi 

ở trong Chúa Cha. 39
 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng 

Người đã thoát khỏi tay họ.  
40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ 

trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều 

người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không 

làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều 

đúng.” 42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            1 Pr 2, 24 

Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Giêsu đã mang vào thân thể, 

mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta 

sống cuộc đời công chính; nhờ Người mang thương tích, chúng ta 

được chữa lành. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

Ca nhập lễ           Tv 21, 7.20 

Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mằng chửi khinh 

thường; Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin đừng 

đứng xa. 

Bài đọc 1                       Ed 37, 21-28 

Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
21 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Này chính Ta sẽ lấy 

con cái Ít-ra-en từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ 

chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. 22 Ta sẽ  
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làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ, trên các núi Ít-

ra-en; tất cả chúng chỉ có một vua duy nhất; chúng sẽ không còn là 

hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc.  
23 Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ 

gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi 

mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội; Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng 

sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 24 Đa-vít, 

tôi tớ Ta, sẽ làm vua cai trị chúng; sẽ chỉ có một mục tử duy nhất 

cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của Ta, sẽ 

tuân giữ các thánh chỉ của Ta và đem ra thực hành.  
25 Chúng sẽ định cư trên đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cóp, 

phần đất mà tổ tiên các ngươi đã cư ngụ. Chính chúng và con cháu 

chúng sẽ định cư mãi mãi trên đó. Đa-vít, tôi tớ Ta, sẽ là ông hoàng 

lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. 26 Ta sẽ lập với chúng một giao 

ước bình an; đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng, Ta sẽ định 

cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của 

Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. 27 Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; 

Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta.  
28 Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, 

Đấng thánh hoá Ít-ra-en, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng 

cho đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Gr 21, 10.11-12ab.13 

Đ.  Chúa canh giữ chúng con, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

1) Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa, và loan đi các đảo xa vời, 

rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, 

canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Đ.  Chúa canh giữ chúng con, như mục tử canh giữ đàn chiên. 
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2) Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khoie tay 

kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on, luc lượt kéo 

nhau về hưởng ân lộc Chúa. 

Đ.  Chúa canh giữ chúng con, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

3) Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng 

bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, 

sẽ cho họ được an ủi vui mừng. 

Đ.  Chúa canh giữ chúng con, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ed 18, 31 

Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch 

các ngươi đã phạm. hãy tạo cho mình một trái tim mới, và một thần 

khí mới. 

Tin Mừng                Ga 11, 45-56 

Để quy tụ con cái Thiên Chúa  

đang tản mác khắp nơi về một mối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
45 Khi ấy, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và 

được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào 

Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể 

cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các 

người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải 

làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông 

ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến 

phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” 49 Một người trong 

Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: 

“Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi 

cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân 

bị tiêu diệt.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là 

thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết 

thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để  
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quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ 

ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54 Vậy Đức Giê-su không 

đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người 

đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở 

lại đó với các môn đệ. 
55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, 

nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy 

dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ 

bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có 

nghĩ thế không?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 11, 52 

Đức Kitô đã bị trao nộp, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản 

mát khắp nơi về một mối. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A 

KIỆU LÁ 

Tin Mừng                  Mt 21, 1-11 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và môn đệ đến gần 

thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu. Bấy 

giờ Đức Giê-su sai hai môn đệ và 2 bảo: “Các anh đi vào làng trước 

mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa 

con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. 3 Nếu có ai 

nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi 

lại ngay.” 4 Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: 5 

“Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với 

ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con 

vật chở đồ. 
6 Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. 7 Các 

ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng 

chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Một đám người rất đông cũng lấy áo 

choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà 

rải lên lối đi. 9 Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang 

dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời. 
10 Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và 

thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” 11 Dân chúng trả lời: “Ngôn 

sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ (Khi không kiệu lá) 

Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua, khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-

lem, các trẻ em chạy ra đón Người, tay phất cành thiên tuế. Miệng 

lớn tiếng reo hò. 

Bài đọc 1                     Is 50, 4-7 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, 

tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
4 Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một 

người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng 

sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như 

một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn 

tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho 

người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che 

mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù 

trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi 

biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 21, 7-9.17-18.19-20.23.24 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

1) Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể 

duôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai: 

“Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó! Người có thương, giải gỡ đi 

nào!” 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 
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2) Cả bầy chó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả 

chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài 

ngó xem. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

3) Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt 

thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin 

đừng đứng xa. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

4) Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả 

được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán 

dương. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

5) Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi! Hỡi 

toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người! Dòng dõi Ít-ra-

en tất cả, nào một dạ khiếp oai! 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

Bài đọc 2                    Pl 2, 6-11 

Đức Giê-su đã tự hạ, chính vì thế, 

Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
6 Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải 

nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã 

hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống 

phàm nhân, sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng 

lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 
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9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh 

hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe 

danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn 

vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải 

mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Pl 2, 8-9 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh 

hiệu. 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Tin Mừng                    Mt 26,14-27,66 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 

Matthêu. 
26.14 nk Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa 

Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: m “Tôi nộp ông ấy cho 

quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” nk Họ quyết định cho 

hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để 

nộp Đức Giê-su. 
17 nk Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ 

đến thưa với Đức Giê-su: m “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy 

ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 18 nk Người bảo: “Các anh đi vào thành, 

đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của 

Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với  
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các môn đệ của Thầy.” 19 nk Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã 

truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 
20 nk Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 

21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người 

trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 nk Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần 

lượt hỏi Người: m “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” 23 nk Người đáp: 

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 

Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn 

cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25 nk Giu-

đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: m “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” nk 

Người trả lời: “Chính anh nói đó! “ 
26 nk Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà 

ăn, đây là mình Thầy.” 27 nk Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ 

ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 

vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha 

tội. 29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ 

sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống 

thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.” 
30 nk Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-

liu. 31 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: “Đêm nay tất cả anh 

em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn 

chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. 32 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ 

đến Ga-li-lê trước anh em.” 33 nk Ông Phê-rô liền thưa: m “Dầu tất 

cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp 

ngã.” 34 nk Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, 

gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” 35 Ông Phê-rô lại nói: 

m “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” nk Tất 

cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. 
36 nk Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất 

gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại 

đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” 37 nk Rồi Người đưa ông  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm 

thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm 

hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với 

Thầy.” 39 nk Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện 

rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén 

này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 40 nk Rồi 

Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông 

Phê-rô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ 

sao? 41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn 

cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” 42 nk 

Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu con cứ 

phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” 43 

nk Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ 

nặng trĩu. 44 Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói 

lại cũng một lời đó. 45 Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với 

các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con 

Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa 

kẻ nộp Thầy đã tới!” 
47 nk Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong nhóm 

Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo 

mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong 

dân sai đến. 48 Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: 

m “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!” 49 nk Ngay 

lúc đó, Giu-đa tiến lại gần Đức Giê-su và nói: m “Ráp-bi, xin chào 

Thầy!”, nk rồi hôn Người. 50 Đức Giê-su bảo hắn: “Này bạn, bạn 

đến đây làm gì thì cứ làm đi!” nk Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt 

Đức Giê-su. 51 Một trong những kẻ theo Đức Giê-su liền vung tay 

tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. 52 

Đức Giê-su bảo người ấy: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những 

ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. 53 Hay anh tưởng là Thầy không thể 

kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười 

hai đạo binh thiên thần! 54 Nhưng như thế, thì lời Kinh Thánh ứng  
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nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy.” 55 nk 

Vào giờ ấy Đức Giê-su nói với đám đông: “Tôi là một tên cướp 

sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn 

ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông không bắt. 56 Nhưng tất cả sự 

việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong Sách Các 

Ngôn Sứ.” nk Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết. 
57 nk Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các 

kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. 58 Ông Phê-rô theo Người xa xa, 

đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ, 

xem kết cuộc ra sao. 
59 nk Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm 

chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình. 60 Nhưng họ tìm 

không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau 

cùng, có hai người bước ra, 61 khai rằng: m “Tên này đã nói: tôi có 

thể phá Đền Thờ Thiên Chúa, và nội trong ba ngày, sẽ xây cất lại.” 
62 nk Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giê-su: m “Ông không 

nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” 63 nk 

Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Người: m 

“Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho 

chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa không?” 
64 nk Đức Giê-su trả lời: “Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho 

các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng 

Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” 65 nk Bấy giờ vị thượng tế 

liền xé áo mình ra và nói: m “Hắn nói phạm thượng! Chúng ta cần 

gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên 

Chúa, 66 quý vị nghĩ sao?” nk Họ liền đáp: dc “Hắn đáng chết!” 
67 nk Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại 

tát Người 68 và nói: m “Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi 

nghe đi: ai đánh ông đó?” 
69 nk Lúc đó ông Phê-rô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ 

gái đến bên ông và nói: m “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-

su, người Ga-li-lê đó chứ gì?” 70 nk Ông liền chối trước mặt mọi  
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người mà nói: m “Tôi không biết cô nói gì!” 71 nk Ông đi ra đến 

cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người 

ở đó: m “Bác này cũng đã ở với ông Giê-su người Na-da-rét đấy.” 72 

nk Nhưng ông Phê-rô lại thề mà chối: m “Tôi không biết người ấy.” 
73 nk Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà 

nói: m “Đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác 

là biết ngay.” 74 nk Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết 

rằng: m “Tôi thề là không biết người ấy.” nk Ngay lúc đó, có tiếng 

gà gáy. 75 Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp 

gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 
27.1 nk Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân 

cùng nhau bàn kế hại Đức Giê-su, để xử tử Người. 2 Sau đó, họ cho 

trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. 
3 nk Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì 

hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ 

mục 4 mà nói: m “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người 

phải chết oan.” nk Nhưng họ đáp: m “Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ 

anh!” 5 nk Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ. 6 Các 

thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói: m “Không được phép bỏ vào 

quỹ Đền Thờ, vì đây là giá máu.” 7 nk Sau khi bàn định với nhau, 

họ dùng tiền đó tậu “Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm” để làm nơi chôn 

cất khách ngoại kiều. 8 Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là “Ruộng 

Máu” cho đến ngày nay. 9 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-

mi-a: “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số 

con cái Ít-ra-en đã đặt khi đánh giá Người. 10 Và họ lấy số bạc đó 

mà mua “Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm”, theo những điều Đức Chúa 

đã truyền cho tôi.” 
11 nk Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi 

Người: m “Ông là vua dân Do-thái sao?” nk Đức Giê-su trả lời: 

“Chính ngài nói đó.” 12 nk Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố 

Người, thì Người không trả lời một tiếng. 13 Bấy giờ ông Phi-la-tô 

hỏi Người: m “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống  
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lại ông đó sao?” 14 nk Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một 

điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. 
15 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân 

chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. 16 Mà khi ấy có một người tù 

khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. 17 Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì 

tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: m “Các ngươi muốn ta phóng thích ai 

cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?” 18 nk 

Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người. 
19 nk Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói 

với ông: m “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, 

vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.” 
20 nk Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha 

tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. 21 Tổng trấn hỏi họ: m “Trong hai 

người này, các người muốn ta tha ai cho các người?” nk Họ thưa: 

dc “Ba-ra-ba!” 22 nk Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: m “Thế còn ông 

Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” nk Mọi người đồng 

thanh: dc “Đóng đinh nó vào thập giá!” 23 nk Tổng trấn lại nói: m 

“Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” nk Họ càng la to: “Đóng đinh 

nó vào thập giá!” 24 nk Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích 

gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông 

mà nói: m “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người 

liệu lấy!” 25 nk Toàn dân đáp lại: dc “Máu hắn cứ đổ xuống đầu 

chúng tôi và con cháu chúng tôi!” 26 nk Bấy giờ, tổng trấn phóng 

thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, 

rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. 
27 nk Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong 

dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. 28 Chúng lột áo Người ra, 

khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, 29 rồi kết một vòng gai làm 

vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây 

sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: dc “Vạn tuế 

Đức Vua dân Do-thái!” 30 nk Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy 

cây sậy mà đập vào đầu Người. 31 Chế giễu chán, chúng lột áo  
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choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi 

đóng đinh vào thập giá. 
32 nk Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-

môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. 33 Khi đến nơi gọi là 

Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, 34 chúng cho Người uống rượu pha 

mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. 35 

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt 

thăm mà chia nhau. 36 Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 
37 nk Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: 

“Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” 38 Cùng bị đóng đinh với 

Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 
39 nk Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu 40 vừa 

nói: m “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại 

được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống 

khỏi thập giá xem nào!” 41 nk Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục 

cũng chế giễu Người mà nói: 42 m “Hắn cứu được thiên hạ, mà 

chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập 

giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 43 Hắn cậy vào Thiên 

Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương 

hắn! Vì hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa!” 44 nk Cả những tên 

cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 
45 nk Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ 

thứ chín. 46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-

li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nk nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên 

Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 47 nk Nghe vậy, một vài người 

đứng đó liền nói: m “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!” 48 nk Lập tức, một 

người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc 

vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. 49 Còn những người 

khác lại bảo: m “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn 

không!” 50 nk Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 

(Quỳ gối thinh lặng trong giây lát) 
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51 nk Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai 

từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52 Mồ mả bật tung, và xác của 

nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53 Sau khi Chúa trỗi dậy, 

các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54 

Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những 

người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: m 

“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 
55 nk Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. 

Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 56 

Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-

cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. 
57 nk Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người 

thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. 58 

Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng 

trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. 59 Khi đã nhận thi hài, 

ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 60 và đặt vào ngôi mộ 

mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp 

cửa mồ, rồi ra về. 61 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng 

tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ. 
62 nk Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và 

những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô, 63 và nói: m 

“Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: “Sau 

ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy.” 64 Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ 

càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi 

phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện 

bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.” 65 nk Ông Phi-

la-tô bảo họ: m “Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ 

theo cách các ngươi biết!” 66 nk Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm 

phong tảng đá và cắt lính canh mồ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn             Mt 27, 11-54 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 

Matthêu. 
11 nk Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi 

Người: m “Ông là vua dân Do-thái sao?” nk Đức Giê-su trả lời: 

“Chính ngài nói đó.” 12 nk Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố 

Người, thì Người không trả lời một tiếng. 13 Bấy giờ ông Phi-la-tô 

hỏi Người: m “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống 

lại ông đó sao?” 14 nk Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một 

điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. 
15 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân 

chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. 16 Mà khi ấy có một người tù 

khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. 17 Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì 

tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: m “Các ngươi muốn ta phóng thích ai 

cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?” 18 nk 

Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người. 
19 nk Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói 

với ông: m “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, 

vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.” 
20 nk Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha 

tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. 21 Tổng trấn hỏi họ: m “Trong hai 

người này, các người muốn ta tha ai cho các người?” nk Họ thưa: 

dc “Ba-ra-ba!” 22 nk Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: m “Thế còn ông 

Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” nk Mọi người đồng 

thanh: dc “Đóng đinh nó vào thập giá!” 23 nk Tổng trấn lại nói:  
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m “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” nk Họ càng la to: “Đóng 

đinh nó vào thập giá!” 24 nk Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được 

ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám 

đông mà nói: m “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các 

người liệu lấy!” 25 nk Toàn dân đáp lại: dc “Máu hắn cứ đổ xuống 

đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” 26 nk Bấy giờ, tổng trấn 

phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền 

đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. 
27 nk Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong 

dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. 28 Chúng lột áo Người ra, 

khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, 29 rồi kết một vòng gai làm 

vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây 

sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: dc “Vạn tuế 

Đức Vua dân Do-thái!” 30 nk Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy 

cây sậy mà đập vào đầu Người. 31 Chế giễu chán, chúng lột áo 

choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi 

đóng đinh vào thập giá. 
32 nk Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-

môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. 33 Khi đến nơi gọi là 

Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, 34 chúng cho Người uống rượu pha 

mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. 35 

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt 

thăm mà chia nhau. 36 Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 
37 nk Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: 

“Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” 38 Cùng bị đóng đinh với 

Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 
39 nk Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu 40 vừa 

nói: m “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại 

được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống 

khỏi thập giá xem nào!” 41 nk Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục 

cũng chế giễu Người mà nói: 42 m “Hắn cứu được thiên hạ, mà 

chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập  
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giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 43 Hắn cậy vào Thiên 

Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương 

hắn! Vì hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa!” 44 nk Cả những tên 

cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 
45 nk Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ 

thứ chín. 46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-

li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nk nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên 

Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 47 nk Nghe vậy, một vài người 

đứng đó liền nói: m “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!” 48 nk Lập tức, một 

người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc 

vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. 49 Còn những người 

khác lại bảo: m “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn 

không!” 50 nk Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 

(Quỳ gối thinh lặng trong giây lát) 
51 nk Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai 

từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52 Mồ mả bật tung, và xác của 

nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53 Sau khi Chúa trỗi dậy, 

các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54 

Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những 

người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: m 

“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, không sao tránh 

được, thì xin vâng ý Cha. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B 

KIỆU LÁ 

Tin Mừng                 Mc 11, 1-10 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến 

gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên 

triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ 2 và bảo: “Các anh đi vào làng 

trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao 

giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. 3 Nếu có 

ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy?”, thì cứ nói là Chúa cần đến 

nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.” 4 Các ông ra đi và thấy một con 

lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây 

lừa ra. 5 Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh cởi con lừa 

ra làm gì vậy?” 6 Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để 

mặc các ông. 7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo 

choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Nhiều 

người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại 

chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 9 Người đi trước, kẻ theo sau, 

reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Đức Chúa! 10 Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ 

phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc                Ga 12, 12-16 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, dân chúng lũ lượt tuôn đến 

mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giê-su tới Giê-ru-sa-lem, 13 họ cầm 

nhành lá thiên tuế ra đón Người và reo hò: Hoan hô! Hoan hô! Chúc 

tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng vua Ít-ra-en! 14 Đức  
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Giê-su gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép: 15 Hỡi 

thiếu nữ Xi-on, đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi 

trên lưng lừa con. 16 Lúc đầu, các môn đệ không hiểu những điều 

ấy. Nhưng sau khi Đức Giê-su được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là 

Kinh Thánh đã chép những điều đó về Người, và dân chúng đã làm 

cho Người đúng y như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ (Khi không kiệu lá) 

Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua, khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-

lem, các trẻ em chạy ra đón Người, tay phất cành thiên tuế. Miệng 

lớn tiếng reo hò. 

Bài đọc 1                     Is 50, 4-7 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, 

tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
4 Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một 

người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng 

sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như 

một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn 

tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho 

người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che 

mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù 

trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi 

biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca              Tv 21, 7-9.17-18.19-20.23.24 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

1) Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể 

duôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai: 

“Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó! Người có thương, giải gỡ đi 

nào!” 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

2) Cả bầy chó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả 

chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài 

ngó xem. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

3) Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt 

thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin 

đừng đứng xa. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

4) Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả 

được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán 

dương. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

5) Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi! Hỡi 

toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người! Dòng dõi Ít-ra-

en tất cả, nào một dạ khiếp oai! 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 
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Bài đọc 2                    Pl 2, 6-11 

Đức Giê-su đã tự hạ, chính vì thế, 

Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
6 Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải 

nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã 

hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống 

phàm nhân, sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng 

lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 
9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh 

hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe 

danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn 

vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải 

mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Pl 2, 8-9 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh 

hiệu. 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Tin Mừng                     Mc 14,1-15,47 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 

Máccô. 
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14.1 nk Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các 

thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi; 2 

vì họ nói: “Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.” 
3 nk Lúc đó, Đức Giê-su đang ở làng Bê-ta-ni-a, tại nhà ông Si-

mon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, 

mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên 

chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. 4 Có vài 

người lấy làm bực tức, nói với nhau: m “Phí dầu thơm như thế để 

làm gì? 5 Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố 

thí cho người nghèo.” nk Rồi họ gắt gỏng với cô. 6 Nhưng Đức Giê-

su bảo họ: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy 

vừa làm cho tôi một việc nghĩa. 7 Người nghèo thì lúc nào các ông 

chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà 

chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! 8 Điều gì làm được 

thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai 

táng. 9 Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu 

trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại 

để nhớ tới cô.” 
10 nk Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi 

gặp các thượng tế để nộp Người cho họ. 11 Nghe hắn nói, họ rất 

mừng và hứa cho tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện. 
12 nk Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế 

chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: m “Thầy muốn 

chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 nk Người sai 

hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một 

người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 

Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 

“Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 

đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã 

được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng 

ta.” 16 nk Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y 

như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 
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17 nk Chiều đến, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai cùng tới. 18 

Đang khi dùng bữa, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, có người 

trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy.” 
19 Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: m “Chẳng lẽ 

con sao?” 20 nk Người đáp: “Chính là một trong Nhóm Mười Hai 

đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. 21 Đã hẳn, Con 

Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào 

nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” 
22 nk Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm 

lấy, đây là mình Thầy.” 23 nk Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ 

ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo 

các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 
25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm 

của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước 

Thiên Chúa.” 
26 nk Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-

liu. 27 Đức Giê-su nói với các ông: “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì 

Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan 

tác. 28 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.” 
29 nk Ông Phê-rô liền thưa: m “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con 

cũng nhất định là không.” 30 nk Đức Giê-su nói với ông: “Thầy 

bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì 

chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần.” 31 nk Nhưng ông Phê-rô 

lại nói quả quyết hơn: m “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng 

không chối Thầy.” nk Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. 
32 nk Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là 

Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, 

trong khi Thầy cầu nguyện.” 33 nk Rồi Người đem các ông Phê-rô, 

Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao 

xuyến. 34 Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết 

được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” 35 nk Người đi xa hơn một  
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chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, 

nếu có thể được. 36 Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi 

sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, 

mà làm điều Cha muốn.” 37 nk Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ 

đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-mon, anh ngủ à? Anh 

không thức nổi một giờ sao? 38 Anh em hãy canh thức và cầu 

nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể 

xác lại yếu đuối.” 39 nk Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần 

trước. 40 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng 

trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. 41 Lần thứ ba, 

Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? 

Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường 

tội lỗi. 42 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!” 
43 nk Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giu-đa, một 

người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một 

đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh 

sư và kỳ mục sai đến. 44 Kẻ nộp Đức Giê-su đã cho họ một ám hiệu, 

hắn dặn rằng: m “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy 

và điệu đi cho cẩn thận.” 45 nk Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người 

và nói: m “Thưa Thầy!”, nk rồi hôn Người. 46 Họ liền tra tay bắt 

Người. 47 Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm 

ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. 
48 nk Đức Giê-su nói với họ: “Tôi là một tên cướp sao mà các 

ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? 49 Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa 

các ông, vẫn giảng dạy ở Đền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng 

thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm.” 50 nk Bấy giờ các 

môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết. 51 Trong khi đó có một cậu 

thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ 

túm lấy anh. 52 Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. 
53 nk Họ điệu Đức Giê-su đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ 

mục và kinh sư tề tựu đông đủ. 54 Ông Phê-rô theo Người xa xa, vào 

tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với đám  
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thuộc hạ. 
55 nk Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm 

lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng họ tìm 

không ra, 56 vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng 

các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. 57 Có vài kẻ đứng lên cáo 

gian Người rằng: 58 m “Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá 

Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ 

xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm!” 59 nk 

Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với 

nhau. 
60 nk Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-

su: m “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo 

ông gì đó?” 61 nk Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một 

tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: m “Ông có phải là Đấng Ki-tô, 

Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” 62 nk Đức Giê-su trả lời: 

“Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu 

Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” 63 nk Vị thượng tế 

liền xé áo mình ra và nói: “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? 64 Quý 

vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” nk 

Tất cả đều kết án Người đáng chết. 
65 nk Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người 

lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: m “Hãy nói tiên tri đi!” nk Và 

đám thuộc hạ tát Người túi bụi. 
66 nk Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của 

thượng tế đi tới; 67 thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc 

mà nói: m “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, 

ông Giê-su đó chứ gì!” 68 nk Ông liền chối: m “Tôi chẳng biết, 

chẳng hiểu cô muốn nói gì!” nk Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy 

giờ có tiếng gà gáy. 69 Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với 

những người đứng đó: m “Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.” 70 

nk Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại 

nói với ông: m “Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ga-li-lê!” 71 nk Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và 

thề rằng: m “Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!” 72 nk 

Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-

su đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy 

đến ba lần.” Thế là ông oà lên khóc. 
15.1 nk Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục 

và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức 

Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. 
2 nk Ông Phi-la-tô hỏi Người: m “Ông là vua dân Do-thái sao?” 

Người trả lời: “Đúng như ngài nói đó.” 3 nk Các thượng tế tố cáo 

Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: m “Ông không 

trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” 5 nk 

Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải 

ngạc nhiên. 
6 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một 

người tù, tuỳ ý họ xin. 7 Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang 

bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi 

dậy. 8 Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như 

thường lệ. 9 Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: m “Các ông có 

muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?” 10 nk 

Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. 11 

Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng 

thích tên Ba-ra-ba thì hơn. 12 Ông Phi-la-tô lại hỏi: m “Vậy ta phải 

xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?” 13 nk Họ 

la lên: dc “Đóng đinh nó vào thập giá!” 14 nk Ông Phi-la-tô lại hỏi: 

m “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” nk Họ càng la to: dc 

“Đóng đinh nó vào thập giá!” 15 nk Vì muốn chiều lòng đám đông, 

ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-

su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. 
16 nk Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là 

dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 17 Chúng khoác cho Người 

một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu  
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Người. 18 Rồi chúng bái chào Người: dc “Vạn tuế đức vua dân Do-

thái!” 19 nk Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào 

Người, và quỳ gối bái lạy. 20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và 

cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để 

đóng đinh vào thập giá. 
21 nk Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, 

tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê 

và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. 22 Chúng 

đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 
23 nk Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người 

không uống. 24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo 

Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25 Lúc chúng 

đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26 Bản án xử tội Người viết rằng: 

“Vua người Do-thái”. 27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai 

tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm 

lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.) 
29 nk Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa 

nói: m “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 
30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!” 31 nk Các 

thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: 

m “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. 32 Ông Ki-tô 

vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta 

thấy và tin.” nk Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng 

nhục mạ Người. 
33 nk Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến 

giờ thứ chín. 34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-

i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” nk Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, 

Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 35 nk Nghe vậy, một vài 

người đứng đó liền nói: m “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a.” 36 Rồi có 

kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây 

sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: m “Để xem ông Ê-li-a có đến  
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đem hắn xuống không.” 37 nk Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, 

rồi tắt thở.  

(Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát). 
38 nk Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên 

xuống dưới. 39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, 

thấy Người tắt thở như vậy liền nói: m “Quả thật, người này là Con 

Thiên Chúa.” 
40 nk Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó 

có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê Thứ và 

Giô-xết, cùng bà Sa-lô-mê. 41 Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức 

Giê-su khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với 

Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng có mặt tại đó. 
42 nk Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày 

sa-bát, 43 nên ông Giô-xếp tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, 

thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi 

Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-

la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. 44 Nghe nói Người đã chết, ông Phi-

la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi 

xem Người đã chết lâu chưa. 45 Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết 

sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài. 46 Ông này 

mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm 

Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng 

đá lấp cửa mộ. 47 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông 

Giô-xết, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn              Mc 15, 1-39 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 

Máccô. 
15.1 nk Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục 

và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức 

Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. 
2 nk Ông Phi-la-tô hỏi Người: m “Ông là vua dân Do-thái sao?” 

Người trả lời: “Đúng như ngài nói đó.” 3 nk Các thượng tế tố cáo 

Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: m “Ông không 

trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” 5 nk 

Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải 

ngạc nhiên. 
6 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một 

người tù, tuỳ ý họ xin. 7 Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang 

bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi 

dậy. 8 Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như 

thường lệ. 9 Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: m “Các ông có 

muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?” 10 nk 

Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. 11 

Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng 

thích tên Ba-ra-ba thì hơn. 12 Ông Phi-la-tô lại hỏi: m “Vậy ta phải 

xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?” 13 nk Họ 

la lên: dc “Đóng đinh nó vào thập giá!” 14 nk Ông Phi-la-tô lại hỏi: 

m “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” nk Họ càng la to: dc 

“Đóng đinh nó vào thập giá!” 15 nk Vì muốn chiều lòng đám đông,  
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ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-

su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. 
16 nk Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là 

dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 17 Chúng khoác cho Người 

một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu 

Người. 18 Rồi chúng bái chào Người: dc “Vạn tuế đức vua dân Do-

thái!” 19 nk Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào 

Người, và quỳ gối bái lạy. 20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và 

cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để 

đóng đinh vào thập giá. 
21 nk Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, 

tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê 

và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. 22 Chúng 

đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 
23 nk Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người 

không uống. 24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo 

Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25 Lúc chúng 

đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26 Bản án xử tội Người viết rằng: 

“Vua người Do-thái”. 27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai 

tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm 

lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.) 
29 nk Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa 

nói: m “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 
30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!” 31 nk Các 

thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: 

m “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. 32 Ông Ki-tô 

vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta 

thấy và tin.” nk Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng 

nhục mạ Người. 
33 nk Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến 

giờ thứ chín. 34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng:  
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“Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” nk Nghĩa là: “Lạy 

Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 35 nk Nghe 

vậy, một vài người đứng đó liền nói: m “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-

a.” 36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm 

vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: m “Để xem ông 

Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.” 37 nk Đức Giê-su lại kêu lên 

một tiếng lớn, rồi tắt thở.  

(Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát). 
38 nk Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên 

xuống dưới. 39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, 

thấy Người tắt thở như vậy liền nói: m “Quả thật, người này là Con 

Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, không sao tránh 

được, thì xin vâng ý Cha. 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C 

KIỆU LÁ 

Tin Mừng                 Lc 19, 28-40 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
28 Bấy giờ, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-

lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền 

núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: 30 “Các anh đi 

vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi 

bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. 31 Nếu có 

ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ nói: “Chúa có 

việc cần dùng! 32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người 

đã nói. 33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các 

ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?” 34 Hai ông đáp: 

“Chúa có việc cần dùng.” 
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của 

mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. 36 Người đi tới đâu, 

dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. 37 Khi Người 

đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt 

đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. 38 

Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! 

Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời! 
39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với 

Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” 40 

Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ 

kêu lên!” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ 

Ca nhập lễ (Khi không kiệu lá) 

Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua, khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-

lem, các trẻ em chạy ra đón Người, tay phất cành thiên tuế. Miệng 

lớn tiếng reo hò. 

Bài đọc 1                     Is 50, 4-7 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, 

tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Trích sách ngôn sứ Isaia. 
4 Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một 

người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng 

sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như 

một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn 

tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho 

người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che 

mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù 

trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi 

biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 21, 7-9.17-18.19-20.23.24 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

1) Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể 

duôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai: 

“Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó! Người có thương, giải gỡ đi 

nào!” 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 
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2) Cả bầy chó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả 

chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài 

ngó xem. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

3) Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt 

thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin 

đừng đứng xa. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

4) Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả 

được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán 

dương. 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

5) Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi! Hỡi 

toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người! Dòng dõi Ít-ra-

en tất cả, nào một dạ khiếp oai! 

Đ.  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ 

con sao? 

Bài đọc 2                    Pl 2, 6-11 

Đức Giê-su đã tự hạ, chính vì thế, 

Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
6 Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải 

nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã 

hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống 

phàm nhân, sống như người trần thế. 8 Người lại còn hạ mình, vâng 

lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 
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9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh 

hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10 Như vậy, khi vừa nghe 

danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn 

vật phải bái quỳ; 11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải 

mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Pl 2, 8-9 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh 

hiệu. 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Tin Mừng                     Lc 22,14-23,56 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. 
22.14 nk Khi đến giờ ăn tiệc Vượt Qua, Đức Giê-su vào bàn, và 

các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: 

“Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em 

trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy 

sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được 

nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.” 
17 nk Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh 

em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, 

từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến 

khi Triều Đại Thiên Chúa đến.” 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

19 nk Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho 

các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em 

hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 20 nk Và tới tuần rượu 

cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao 

ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. 
21 “Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn 

với Thầy. 22 Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn 

cho kẻ nào nộp Con Người.” 23 nk Các Tông Đồ bắt đầu bàn tán với 

nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. 
24 nk Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi 

là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông: “Vua các dân thì 

dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân 

nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất 

trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu 

thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ 

phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy 

đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 
28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa 

những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao 

Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh 

em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, 

và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.” 
31 nk Rồi Chúa nói: “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin 

được sàng anh em như người ta sàng gạo. 32 Nhưng Thầy đã cầu 

nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở 

lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” 33 nk Ông Phê-rô 

thưa với Người: m “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với 

Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.” 34 nk Đức Giê-su lại nói: “Này 

anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã 

ba lần anh chối là không biết Thầy.” 
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35 nk Rồi Người nói với các ông: “Khi Thầy sai anh em ra đi, 

không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn 

gì không?” nk Các ông đáp: m “Thưa không.” 36 nk Người bảo các 

ông: “Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị 

cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. 37 Vì Thầy 

bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời 

Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, 

những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất.” 38 nk Các ông nói: m 

“Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.” nk Người bảo họ: “Đủ 

rồi!” 
39 nk Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng 

theo Người. 40 Đến nơi, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu 

nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” 
41 nk Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một 

hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, 

xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm 

theo ý Cha.” 43 nk Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho 

Người. 44 Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu 

xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. 
45 nk Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, 

thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, 46 Người liền nói với các ông: 

“Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.” 
47 nk Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ 

dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại 

gần Đức Giê-su để hôn Người. 48 Đức Giê-su bảo hắn: “Giu-đa ơi, 

anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?” 49 nk Thấy việc sắp xảy 

ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: m “Lạy Chúa, 

chúng con tuốt gươm chém được không?” 50 nk Thế rồi một người 

trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. 
51 Nhưng Đức Giê-su lên tiếng: “Thôi, ngừng lại.” nk Và Người 

sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. 
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52 nk Sau đó Đức Giê-su nói với các thượng tế, lãnh binh Đền 

Thờ và kỳ mục đến bắt Người: “Tôi là một tên cướp sao mà các 

ông đem gươm giáo gậy gộc đến? 53 Ngày ngày, tôi ở giữa các ông 

trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của 

các ông, là thời của quyền lực tối tăm.” 
54 nk Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn 

ông Phê-rô thì theo xa xa. 55 Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây 

quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. 56 Thấy ông ngồi 

bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: m “Cả 

bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!” 57 nk Ông liền chối: “Tôi có 

biết ông ấy đâu, chị!” 58 nk Một lát sau, có người khác thấy ông, 

liền nói: m “Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!” nk Nhưng 

ông Phê-rô đáp lại: m “Này anh, không phải đâu!” 59 nk Chừng một 

giờ sau, có người khác lại quả quyết: m “Đúng là bác này cũng đã ở 

với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê.” 60 nk Nhưng ông Phê-

rô trả lời: m “Này anh, tôi không biết anh nói gì!” nk Ngay lúc ông 

còn đang nói, thì gà gáy. 61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời 

Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy 

ba lần.” 62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 
63 nk Những kẻ canh giữ Đức Giê-su nhạo báng đánh đập 

Người. 64 Chúng bịt mắt Người lại, rồi hỏi rằng: m “Nói tiên tri 

xem: ai đánh ông đó?” 65 nk Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc 

phạm đến Người. 
66 nk Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và 

kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Đồng 67 và 

hỏi: m “Ông có phải là Đấng Mê-si-a thì nói cho chúng tôi biết!” nk 

Người đáp: “Tôi có nói với các ông, các ông cũng chẳng tin; 68 tôi 

có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. 69 Nhưng từ nay, Con Người sẽ 

ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.” 70 nk Mọi người liền nói: m 

“Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?” Người đáp: “Đúng như các 

ông nói, chính tôi đây.” 71 nk Họ liền nói: “Chúng ta cần gì lời 

chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói!” 
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23.1 nk Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-

la-tô. 2 nk Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: m “Chúng tôi đã phát giác 

ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp 

thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua 

nữa.” 3 nk Ông Phi-la-tô hỏi Người: m “Ông là Vua dân Do-thái 

sao?” nk Người trả lời: “Chính ngài nói đó.” 4 nk Ông Phi-la-tô 

nói với các thượng tế và đám đông: m “Ta xét thấy người này 

không có tội gì.” 5 nk Nhưng họ cứ khăng khăng nói: m “Hắn đã 

xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê 

cho đến đây.” 6 nk Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương 

sự có phải là người Ga-li-lê không. 7 Và khi biết Người thuộc thẩm 

quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc 

ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. 
8 nk Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu 

vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, 

vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. 9 Nhà vua hỏi 

Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. 10 Các thượng tế 

và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. 11 Vua Hê-rô-đê cũng như 

thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc 

áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. 12 

Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện 

với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. 
13 nk Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và 

dân chúng lại 14 mà nói: m “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho 

là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các 

ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo. 15 

Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho 

chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết 

cả. 16 Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 17 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, 

ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. 18 Nhưng tất cả 

mọi người đều la ó: dc “Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19 

nk Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong  
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thành, và vì tội giết người.  
20 Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần 

nữa. 21 Nhưng họ cứ một mực la lớn: dc “Đóng đinh! Đóng đinh nó 

vào thập giá!” 22 nk Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: m “Nhưng 

ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì 

đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 23 nk Nhưng họ cứ la 

to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm 

dữ dội. 
24 nk Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. 25 

Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội 

bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ 

muốn. 
26 nk Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê 

lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác 

theo sau Đức Giê-su. 27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong 

số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. 28 Đức 

Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-

lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình 

và cho con cháu. 29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: 

“Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không 

cho bú mớm!” 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ 

xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! 31 Vì cây 

xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra 

sao?” 32 nk Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với 

Người. 
33 nk Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào 

thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên 

bên trái. 34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin 

tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” nk Rồi họ lấy áo của 

Người chia ra mà bắt thăm. 
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35 nk Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười 

nhạo: m “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn 

là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 nk 

Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho 

Người uống 37 và nói: m “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy 

mình đi!” 38 nk Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua 

người Do-thái.” 
39 nk Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục 

mạ Người: m “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình 

đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 nk Nhưng tên kia mắng nó: “Mày 

đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng 

không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng 

với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 nk Rồi 

anh ta thưa với Đức Giê-su: m “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước 

của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 nk Và Người nói với anh ta: “Tôi 

bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 
44 nk Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ 

khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. 

Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 46 Đức Giê-

su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay 

Cha”. nk Nói xong, Người tắt thở. 

(Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát) 
47 nk Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng 

tôn vinh Thiên Chúa rằng: m “Người này đích thực là người công 

chính!” 48 nk Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, 

khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. 
49 nk Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-

su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã 

chứng kiến những việc ấy. 
50 nk Khi ấy có một người tên là Giô-xếp, thành viên của 

Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. 51 Ông đã  
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không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. 

Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và 

cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. 52 Ông đến gặp tổng 

trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. 53 Ông hạ xác Người xuống, 

lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong 

núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. 54 Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-

bát bắt đầu ló rạng. 
55 nk Cùng đi với ông Giô-xếp, có những người phụ nữ đã theo 

Đức Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người 

được đặt như thế nào. 
56 nk Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng 

ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn                Lc 23, 1-49 

Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. 
23.1 nk Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-

la-tô. 2 nk Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: m “Chúng tôi đã phát giác 

ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp 

thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua 

nữa.” 3 nk Ông Phi-la-tô hỏi Người: m “Ông là Vua dân Do-thái 

sao?” nk Người trả lời: “Chính ngài nói đó.” 4 nk Ông Phi-la-tô 

nói với các thượng tế và đám đông: m “Ta xét thấy người này 

không có tội gì.” 5 nk Nhưng họ cứ khăng khăng nói: m “Hắn đã 

xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê 

cho đến đây.” 6 nk Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương  
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sự có phải là người Ga-li-lê không. 7 Và khi biết Người thuộc thẩm 

quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc 

ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. 
8 nk Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu 

vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, 

vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. 9 Nhà vua hỏi 

Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. 10 Các thượng tế 

và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. 11 Vua Hê-rô-đê cũng như 

thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc 

áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. 12 

Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện 

với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. 
13 nk Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và 

dân chúng lại 14 mà nói: m “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho 

là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các 

ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo. 15 

Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho 

chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết 

cả. 16 Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 17 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, 

ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. 18 Nhưng tất cả 

mọi người đều la ó: dc “Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19 

nk Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong 

thành, và vì tội giết người. 
20 Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần 

nữa. 21 Nhưng họ cứ một mực la lớn: dc “Đóng đinh! Đóng đinh nó 

vào thập giá!” 22 nk Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: m “Nhưng 

ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì 

đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 23 nk Nhưng họ cứ la 

to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm 

dữ dội. 
24 nk Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. 25 

Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội  
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bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ 

muốn. 
26 nk Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê 

lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác 

theo sau Đức Giê-su. 27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong 

số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. 28 Đức 

Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-

lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình 

và cho con cháu. 29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: 

“Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không 

cho bú mớm!” 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ 

xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! 31 Vì cây 

xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra 

sao?” 32 nk Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với 

Người. 
33 nk Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào 

thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên 

bên trái. 34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin 

tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” nk Rồi họ lấy áo của 

Người chia ra mà bắt thăm. 
35 nk Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười 

nhạo: m “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn 

là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 nk 

Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho 

Người uống 37 và nói: m “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy 

mình đi!” 38 nk Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua 

người Do-thái.” 
39 nk Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục 

mạ Người: m “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình 

đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 nk Nhưng tên kia mắng nó: “Mày 

đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng 

không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng  
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với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 nk Rồi 

anh ta thưa với Đức Giê-su: m “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước 

của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 nk Và Người nói với anh ta: “Tôi 

bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 
44 nk Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ 

khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. 

Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 46 Đức Giê-

su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay 

Cha”. nk Nói xong, Người tắt thở. 

(Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát) 
47 nk Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng 

tôn vinh Thiên Chúa rằng: m “Người này đích thực là người công 

chính!” 48 nk Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, 

khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. 
49 nk Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-

su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã 

chứng kiến những việc ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 26, 42 

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, không sao tránh 

được, thì xin vâng ý Cha. 
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THỨ HAI TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ                   Tv 34, 11-12.23 

Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi 

chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình. 

Xin đứng dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con, lạy Thiên Chúa, 

lạy Chúa con thờ. 

Bài đọc 1              Is 42, 1-7 

Người sẽ không kêu to, không nói lớn, 

không để ai nghe tiếng giữa phố phường. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và 

quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ 

công lý trước muôn dân. 2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, 

không để ai nghe tiếng giữa phố phường. 3 Cây lau bị giập, nó 

không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ 

trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu 

phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa 

xăm đều mong được nó chỉ bảo. 
5 Đây là lời Thiên Chúa, lời Đức Chúa, Đấng sáng tạo và căng 

vòm trời, Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, Đấng ban hơi 

thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. 
6 Người phán thế này: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì 

muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã 

gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi 

muôn nước, 7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những 

người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối 

tăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 26, 1.2.3.13-14 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 
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1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính 

đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có 

phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

4) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong 

cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, 

can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ.  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Tung hô Tin Mừng         

Muôn lạy Vua Ki-tô, chỉ có Ngài thương đến thần dân tội lỗi. 

Tin Mừng                  Ga 12, 1-11 

Hãy để cô ấy yên.  

Cô đã giữ dầu thơm này, là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, 

nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi 

chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta 

lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với 

Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và 

quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi 

thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, 

kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba 

trăm quan tiền mà cho người nghèo?” 6 Y nói thế, không phải vì lo 

cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và  
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thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức 

Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành 

cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh 

em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 
9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ 

tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh 

La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng 

tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều 

người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 101, 3 

Lúc con gặp gian truân, xin Chúa đừng ẩn mặt, trong ngày con 

cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe, và mau mau đáp lời. 
 

THỨ BA TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ                          Tv 26, 12 

Lạy Chúa, xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn; vì lũ 

chứng gian đứng dậy tố con, giương bộ mặt hằm hằm sát khí. 

Bài đọc 1                             Is 49, 1-6 

Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, 

để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, 

hãy chú ý: Đức Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi 

chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 2 Người đã làm cho 

miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của 

Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên 

của Người. 3 Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi 

trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 
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4 Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng 

được gì.” Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người 

dành sẵn cho tôi phần thưởng. 
5 Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra 

tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, 

đem nhà Gia-cóp về cho Người, và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh 

Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi 

thờ là sức mạnh của tôi. 6 Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung 

của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en 

sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh 

sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi 

đất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 70, 1-2.3-4a.5-6.15 và 17 

Đ.  Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé 

tai nghe và thương cứu độ. 

Đ.  Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên 

Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ.  Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

3) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. 

Đ.  Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 
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4) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật 

ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Từ độ thanh 

xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ 

này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. 

Đ.  Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

Tung hô Tin Mừng                  

Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn 

đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm 

thịt. 

Tin Mừng              Ga 13, 21-33.36-38 

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy… 

Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
21 Khi ấy, đang lúc Đức Giê-su dùng bữa với các môn đệ, 

Người cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy 

bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các 

môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số 

các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang 

dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm 

hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông 

này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai 

vậy?” 26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính 

là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con 

ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền 

nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 

Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao 

Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người 

tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng 

trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn 

miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 
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31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người 

được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu 

Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn 

vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 
33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở 

với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng 

như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi tôi đi, các người không 

thể đến được”, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34 Thầy 

ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; 

anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là 

anh em có lòng yêu thương nhau.” 
36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi 

đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể 

theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa: 

“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? 

Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng 

vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã 

chối Thầy ba lần”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Rm 8, 32 

Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng đã trao 

nộp vì hết thảy chúng ta. 
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THỨ TƯ TUẦN THÁNH 

Ca nhập lễ                 Pl 2, 10.8.11 

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong 

nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ: vì Người đã vâng lời cho đến 

nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Bởi vậy, Đức Giêsu 

Kitô là Chúa, muôn đời vinh hiển với Chúa Cha. 

Bài đọc 1              Is 50, 4-9a 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
4 Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một 

người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng 

sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như 

một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn 

tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho 

người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che 

mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 
7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không 

hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải 

thẹn thùng. 8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai 

tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ 

thử đến đây coi! 9 Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai 

còn dám kết tội? 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 68, 8-10.21bcd-22.31 và 33-34 

Đ. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả 

nghĩa dày. 

1) Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, chịu nhuốc 

nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, 

hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính 

con hứng chịu. 

Đ. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả 

nghĩa dày. 

2) Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt, luống công chờ, không 

được một ai; đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng 

thấy đâu! Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng, con khát nước, lại 

cho uống giấm chua. 

Đ. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả 

nghĩa dày. 

3) Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ 

tán dương Người. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người 

tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ 

nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. 

Đ. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả 

nghĩa dày. 

Tung hô Tin Mừng         

Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn 

đi đóng đinh vào thạp giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm 

thịt. 
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Tin Mừng                     Mt 26, 14-25 

Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, 

nhưng khốn cho kẻ nào nọp Con Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-

ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, 

thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi 

đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. 
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến 

thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ 

Vượt Qua ở đâu?” 18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà 

một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần 

tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ 

của Thầy.” 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn 

tiệc Vượt Qua. 
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 

Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong 

anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi 

Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” 23 Người đáp: “Kẻ giơ tay 

chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con 

Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào 

nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu-đa, kẻ nộp 

Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính 

anh nói đó!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 20, 28 

Chúa nói; “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người 

hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người”. 
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 

Ca nhập lễ                 Kh 1, 6 

Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế, 

để phụng sự Thiên Chúa là cha của Người: Kính dâng Người vinh 

quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Bài đọc 1              Is 61, 1-3a.6a.8b-9 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng  

cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức 

Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo 

hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị 

giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, 2 công bố một năm 

hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng 

ta; Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 3 tặng cho những kẻ 

khóc than ở Xi-on tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc 

thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 
6a Còn anh em, anh em sẽ được gọi là “tư tế của Đức Chúa”, 

người ta sẽ gọi anh em là “người phụng sự Thiên Chúa chúng ta.” 8b 

Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi, và sẽ 

lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. 9 Dòng dõi các ngươi sẽ 

nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa 

muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng, các ngươi 

là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 88, 21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: “Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Bài đọc 2                    Kh 1, 5-8 

Người đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế,  

để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
5 Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, 

là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ 

Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. 

Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng 

ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng 

sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và 

uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men! 7 Kìa, Người ngự đến 

giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. 

Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng 

thế! A-men! 
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là 

Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                  Is 61, 1 

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho 

kẻ nghèo hèn. 

Tin Mừng                        Lc 4, 16-21 

Thần Khí chúa ngự trên tôi, 

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. 

Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, 

và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn 

sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự 

trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm 

biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do 

cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, 

rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh quý vị vừa nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 88, 2 

Tinh thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, 

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

THÁNH LỄ TIỆC LY 

Ca nhập lễ            x. Gl 6, 14 

Chúng ta phải hãnh diện    

Về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  

Nơi Người, ta được giải thoát,  

Được sống và được sống lại;  

Chính Người giải thoát và cứu độ ta.  

Bài đọc 1                  Xh 12, 1-8.11-14 

Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên 

đất Ai-cập: 2 “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các 

tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng 

Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho 

gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết 

một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo 

số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu 

mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, 

không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải 

nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng 

đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung 

cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, 

nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 
11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay 

cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức 

Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu 

lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội 

chư thần Ai-cập: vì Ta là Đức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà các 

ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ 

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



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng 

niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải 

mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 115, 12-13.15-16bc.17-18 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, 

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Bài đọc 2             1 Cr 11, 23-26 

Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, 

là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin 

truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,  
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24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà 

ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy 

vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người 

nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao 

Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để 

tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần 

ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu 

chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Chúa nói; Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em 

hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương anh em. 

Tin Mừng                       Ga 13, 1-15 

Đức Giê-su yêu họ đến cùng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, 

giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương 

những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ 

đến cùng. 
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý 

định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó 

mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở 

về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời 

bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su 

đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt 

lưng mà lau. 
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với 

Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Giê-

su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này 

anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con,  
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không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không 

rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-

môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những 

chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm 

rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần 

anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, 

Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh 

em đều sạch.” 
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, 

về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em 

không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, 

vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là 

Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân 

cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm 

như Thầy đã làm cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            1 Cr 11, 24-25  

Chúa nói:  

“Đây chính là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.  

Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới,  

Mỗi khi ăn và uống, anh em hãy làm việc này  

Để tuởng nhớ đến Thầy”.  
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THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

Bài đọc 1                Is 52,13-53,12 

Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
52.13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, 

nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng. 14 Cũng như bao kẻ đã sửng 

sốt khi thấy tôi trung của Ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không 

còn dáng vẻ người ta nữa, 15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải 

sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, 

được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. 
53.1 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền 

của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? 2 Người tôi trung đã lớn lên tựa 

chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người 

chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, 

dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. 3 Người bị đời 

khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. 

Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh 

khi, không đếm xỉa tới. 4 Sự thật, chính người đã mang lấy những 

bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, 

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng 

hoạ, phải nhục nhã ê chề. 
5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì 

chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã 

phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng 

ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng 

Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. 
7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; 

như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, 

người chẳng hề mở miệng. 8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị 

thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ  
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khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. 9 Người 

đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã 

chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. 
10 Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu 

người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ 

được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. 
11 Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và 

được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi 

trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính, và sẽ gánh 

lấy tội lỗi của họ. 12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia 

sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia 

chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng 

tội nhân; nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can 

thiệp cho những kẻ tội lỗi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16 và 25 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Trong tay 

Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa 

Trời thành tín. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

2) Con đã nên trò cười cho thù địch, và cho cả hàng xóm láng 

giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai 

cũng tránh xa. Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, 

con hoá thành đồ hư vất bỏ. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

3) Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa 

rằng: Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài. 

Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 
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Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

4) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh 

bạo lên, can đảm lên nào! 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

Bài đọc 2               Dt 4, 14-16; 5, 7-9 

Người đã học được thế nào là vâng phục, và trở nên  

nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục Người. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
4.14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các 

tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ 

vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không 

phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì 

Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng 

không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên 

Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi 

khi cần. 
5.7 Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu 

van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền 

năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn 

kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau 

khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9 và khi chính bản thân đã 

tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất 

cả những ai tùng phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Pl 2, 8-9 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cậy thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người, và tặng ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh 

hiệu. 
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Dấu ký hiệu viết tắt: 

 : Đức Giê-su 

nk : Người kể 

m : Một người (Phê-rô, Hê-rô-đê …) 

dc : Dân chúng 

Tin Mừng                   Ga 18,1-19,42 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan 
18.1 nk Bấy giờ, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên 

kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn 

đệ đi vào. 2 Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người 

thường tụ họp ở đó với các môn đệ. 3 Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn một 

toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu; 

họ mang theo đèn đuốc và khí giới. 4 Đức Giê-su biết mọi việc sắp 

xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” 5 nk Họ 

đáp: dc “Tìm Giê-su Na-da-rét.” nk Người nói: “Chính tôi đây.” 

nk Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6 Khi Người 

vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. 7 Người lại 

hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai?” nk Họ đáp: dc “Tìm Giê-su 

Na-da-rét.” 8 nk Đức Giê-su nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi 

đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này 

đi.” 9 nk Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: “Những người 

Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.” 
10 nk Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, 

nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người 

đầy tớ ấy tên là Man-khô. 11 Đức Giê-su nói với ông Phê-rô: “Hãy 

xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào 

Thầy chẳng uống?” 
12 nk Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của 

người Do-thái bắt Đức Giê-su và trói Người lại. 13 Trước tiên, họ 

điệu Đức Giê-su đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông  
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Cai-pha làm thượng tế năm đó. 14 Chính ông này đã đề nghị với 

người Do-thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. 
15 nk Ông Si-môn Phê-rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-

su. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức 

Giê-su vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. 16 Còn ông Phê-rô 

đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng 

tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phê-rô vào. 17 Người tớ gái 

giữ cổng nói với ông Phê-rô: m “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm 

môn đệ của người ấy sao?” nk Ông liền đáp: m “Đâu phải.” 18 nk 

Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông 

Phê-rô cũng đứng sưởi với họ. 19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giê-su về 

các môn đệ và giáo huấn của Người. 20 Đức Giê-su trả lời: “Tôi đã 

nói công khai trước mặt thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội 

đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do-thái tụ họp. Tôi không hề 

nói điều gì lén lút. 21 Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi 

những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì.” 22 nk Đức 

Giê-su vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào 

mặt Người mà nói: m “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?” 23 nk 

Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ 

nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” 24 nk Ông Kha-nan 

cho giải Người đến thượng tế Cai-pha, Người vẫn bị trói. 
25 nk Còn ông Si-môn Phê-rô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta 

nói với ông: m “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông 

ấy sao?” Ông liền chối: m “Đâu phải.” 26 nk Một trong các đầy tớ 

của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phê-rô chém đứt tai, lên 

tiếng hỏi: m “Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?” 
27 nk Một lần nữa ông Phê-rô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy. 

28 nk Vậy, người Do-thái điệu Đức Giê-su từ nhà ông Cai-pha 

đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh 

kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được. 29 Vì thế, tổng trấn 

Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: m “Các người tố cáo ông này về 

tội gì?” 30 nk Họ đáp: dc “Nếu ông này không làm điều ác, thì  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan.” 31 nk Ông Phi-la-tô bảo họ: 

m “Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người.” 

nk Người Do-thái đáp: dc “Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả.” 
32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ 

phải chết cách nào. 
33 nk Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với 

Người: m “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” 34 nk Đức Giê-

su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với 

ngài về tôi?” 35 nk Ông Phi-la-tô trả lời: m “Tôi là người Do-thái 

sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông 

đã làm gì?” 36 nk Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về 

thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi 

đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra 

Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 nk Ông Phi-la-tô liền hỏi: m 

“Vậy ông là vua sao?” nk Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng 

tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm 

chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” 38 nk 

Ông Phi-la-tô nói với Người: m “Sự thật là gì?” 

nk Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: “Phần 

ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. 39 Theo tục lệ của 

các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho 

các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các 

người không?” 40 nk Họ lại la lên rằng: dc “Đừng tha nó, nhưng xin 

tha Ba-ra-ba!” nk Mà Ba-ra-ba là một tên cướp. 
19.1 nk Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh 

đòn Người. 2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên 

đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. 3 Họ đến gần và 

nói: dc “Kính chào Vua dân Do-thái!”, nk rồi vả vào mặt Người. 
4 nk Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: m 

“Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta 

không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” 5 nk Vậy, Đức Giê-su 

bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng  
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đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: m “Đây là người!” 6 nk Khi vừa thấy 

Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: dc 

“Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” nk Ông Phi-la-tô bảo họ: 

m “Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì 

phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.” 7 nk Người Do-

thái đáp lại: dc “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó 

phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.” 
8 nk Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. 9 Ông lại trở 

vào dinh và nói với Đức Giê-su: “Ông từ đâu mà đến?” nk Nhưng 

Đức Giê-su không trả lời. 10 Ông Phi-la-tô mới nói với Người: m 

“Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và 

cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?” 11 nk Đức Giê-su 

đáp lại: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban 

cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.” 
12 nk Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-

thái kêu lên rằng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-

da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da.” 13 nk Khi nghe thấy 

thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người 

ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. 14 

Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông 

Phi-la-tô nói với người Do-thái: m “Đây là vua các người!” 15 nk 

Họ liền hô lớn: dc “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập 

giá!” nk Ông Phi-la-tô nói với họ: m “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua 

các người sao?” nk Các thượng tế đáp: dc “Chúng tôi không có vua 

nào cả, ngoài Xê-da.” 16 nk Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su 

cho họ đóng đinh vào thập giá. 

nk Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. 17 Chính Người vác lấy thập giá 

đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; 18 tại đó, họ 

đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người 

khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. 19 Ông 

Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có 

ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.” 20 Trong dân Do-thái, có  
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nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là 

một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, 

La-tinh và Hy-lạp. 21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông 

Phi-la-tô: m “Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do-thái”, nhưng viết: 

“Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái”.” 22 nk Ông Phi-la-tô trả 

lời: m “Ta viết sao, cứ để vậy!” 
23 nk Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy 

áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy 

cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, 

dệt liền từ trên xuống dưới. 24 Vậy họ nói với nhau: m “Đừng xé áo 

ra, cứ bắt thăm xem ai được.” nk Thế là ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm 

luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. 
25 nk Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị 

của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a 

Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng 

bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là 

con của Bà.” 27 nk Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của 

anh.” nk Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 
28 nk Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” 29 nk Ở đó, có 

một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, 

buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30 Nhắp 

xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” nk Rồi Người gục 

đầu xuống và trao Thần Khí. 

( Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát) 
31 nk Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác 

chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ 

lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người 

bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống 

chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức  
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Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không 

đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm 

vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người 

xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác 

thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng 

tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không 

một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh 

Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. 
38 Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô 

cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một 

môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. 

Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người 

xuống. 39 Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp 

Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược 

trộn với trầm hương. 40 Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng 

vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-

thái. 41 Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong 

vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. 42 Vì hôm ấy là 

ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông 

mai táng Đức Giê-su ở đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

CANH THỨC VƯỢT QUA 

Bài đọc 1               St 1,1-2,2 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là tốt đẹp! 

Trích sách Sáng thế. 
1.1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống 

rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí 

Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 
3 Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. 4 

Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh 

sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là 

“đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 
6 Thiên Chúa phán: “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để 

phân rẽ nước với nước.” 7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ 

nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên 

Chúa gọi vòm đó là “trời”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: 

đó là ngày thứ hai. 
9 Thiên Chúa phán: “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để 

chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, 

khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
11 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ 

mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, 

trong có hạt giống.” Liền có như vậy. 12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ 

mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống 

tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều 

và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 
14 Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, 

để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày 

và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt 

đất.” Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng  
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sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển 

đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng 

sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và 

đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 
20 Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật 

lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21 

Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy 

vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ 

theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc 

cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và 

chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” 23 Qua một buổi chiều 

và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 
24 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: 

gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại.” Liền có như vậy. 25 

Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài 

bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình 

ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, 

chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, 

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang 

hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã 

thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho  
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chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.” 31 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 
2.1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày 

thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm 

xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ 

ngơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           St 1, 1.26-31a 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là tốt đẹp! 

Trích sách Sáng thế. 
1.1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 26 Thiên Chúa 

phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống 

như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, 

dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, 

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang 

hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã 

thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho 

chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.” 31 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca      Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14a.24 và 35c 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm 

liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

2) Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở 

muôn đời! Áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại 

đỉnh non cao. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

3) Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi, lượn khúc 

quanh co. Bên dòng suối, chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng 

líu lo. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

4) Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước 

lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm 

tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

5) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 
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Hoặc Ðáp ca              Tv 32, 4-5.6-7.12-13.20 và 22 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

1) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

2) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở 

tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, Người đem 

biển cả trữ vào kho. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

3) Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

4) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Bài đọc 2             St 22, 1-18 

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: 

“Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 2 Người phán: “Hãy đem 

con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi 

đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn 

núi Ta sẽ chỉ cho.” 
3 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo 

hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn 

thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. 4 Sang ngày thứ ba,  
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ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. 5 Ông Áp-ra-

ham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi 

lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với 

các anh.” 
6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-

xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. 7 I-

xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha!” 8 Ông Áp-ra-ham đáp: 

“Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ 

toàn thiêu đâu?” Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, 

chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi. 
9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại 

đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên 

đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con 

mình. 
11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! 

Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 12 Người nói: “Đừng giơ tay 

hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ 

Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi 

cũng chẳng tiếc!” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy 

phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham 

liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 
14 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là “Đức Chúa sẽ liệu.” Bởi 

đó, bây giờ có câu: “Trên núi Đức Chúa sẽ liệu.” 
15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 

16 và nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta 

mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, 

con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm 

cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như 

cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 
18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như 

dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn         St 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: 

“Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 2 Người phán: “Hãy đem 

con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi 

đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn 

núi Ta sẽ chỉ cho.” 
9a Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại 

đó, xếp củi lên. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát 

tế con mình. 
11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! 

Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 12 Người nói: “Đừng giơ tay 

hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ 

Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi 

cũng chẳng tiếc!” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy 

phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham 

liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.  
15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 

16 và nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta 

mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, 

con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm 

cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như 

cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 
18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như 

dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca          Tv 15, 5 và 8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

1) Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn 

nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

2) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Bài đọc 3 (Bắt buộc)         Xh 14, 15-15,1a 

Con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn. 

Trích sách Xuất hành. 
14.15 Khi ấy, con cái Ít-ra-en thấy người Ai-cập tiến đến sau 

lưng, thì kinh hãi, liền lơn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán 

với ông Mô-sê: “Có gì mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ít-ra-

en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ 

nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-

en đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. 

Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang 

hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và 

kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là Đức 

Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng  
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chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”  
19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Ít-ra-en, lại 

rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng 

về phía sau, 20 chen vào giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Ít-ra-en. 

Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến 

cho hai bên suốt đêm không xáp lại gần nhau được. 21 Ông Mô-sê 

giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh 

suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ 

ra, 22 và con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng 

sững như tường thành hai bên tả hữu. 23 Quân Ai-cập đuổi theo; 

toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa 

lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. 24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và 

mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn 

trong hàng ngũ chúng. 25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến 

chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo nhau: “Ta 

phải trốn bọn Ít-ra-en, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai-

cập để giúp họ.” 26 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy giơ tay 

trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa 

và kỵ binh của chúng.” 27 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, và biển 

ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai-cập đang chạy trốn thì 

gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai-cập giữa lòng biển. 28 

Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân 

lực của Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vào lòng biển. Không một 

tên nào sống sót. 29 Còn con cái Ít-ra-en đã đi giữa lòng biển khô 

cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 30 Ngày đó, 

Đức Chúa đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân 

Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 31 Ít-ra-en thấy Đức Chúa đã ra tay 

hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào 

Đức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người. 
15.1a Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Đức 

Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: 
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Ðáp ca           Xh 15, 1b-2.3-4.5-6.17-18 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

1) Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh cùng 

chiến mã, Người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là 

Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, 

xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán 

tụng. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

2) Người là trang chiến binh, danh Người là “Đức Chúa!” Xa 

mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng, 

chết chìm trong Biển Sậy. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

3) Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu, chẳng 

khác nào hòn đa. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. 

Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

4) Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp 

của Ngài. Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng 

là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Chúa là Vua hiển trị, đến muôn 

thuở muôn đời. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

Bài đọc 4              Is 54, 5-14 

Vì Đấng chuộc ngươi về vẫn trọn tình vẹn nghĩa, 

nên Người lại xót thương. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
5 Đức Chúa phán với thành Giê-ru-sa-lem: Đấng cùng ngươi 

sánh duyên cầm sắt, chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh 

Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là 

Đức Thánh của Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi  
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đất. 6 Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng 

bỏ, tâm thần sầu muộn. “Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy 

cho đành?”, Thiên Chúa ngươi phán như vậy. 
7 Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì 

lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. 8 Lúc lửa giận 

bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì 

tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót, Đức Chúa, Đấng 

cứu chuộc ngươi, phán như vậy. 
9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng hồng 

thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, cũng vậy, nay Ta thề sẽ không 

còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu. 10 Núi có dời có đổi, đồi có 

chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, 

giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là 

Đấng thương xót ngươi phán như vậy. 
11 Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an! 

Này, đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi, Ta 

đặt trên lam ngọc, 12 lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng 

ngọc, các cửa thành ngươi, bằng pha lê, tường trong luỹ ngoài, toàn 

đá quý. 13 Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui 

hưởng thái bình. 14 Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công 

chính; ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát 

khỏi kinh hoàng, vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Tv 29, 2 và 4.5-6.11 và 12a và 13a 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 
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2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Bài đọc 5              Is 55, 1-11 

Hãy đến với Ta, thì các ngươi sẽ được sống. 

Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang 

khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; 

đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. 2 Sao lại phí tiền 

bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm 

cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được 

ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. 3 Hãy lắng tai và đến 

với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các 

ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.  
4 Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân, làm thủ 

lãnh chỉ huy các nước. 5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi 

không quen biết; một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với 

ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Ít-ra-

en đã làm cho ngươi được vinh hiển. 6 Hãy tìm Đức Chúa khi Người 

còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. 7 Kẻ gian ác, hãy 

bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng 

mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -, 

về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. 
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8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các 

ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm 

ngôn của Đức Chúa. 9 Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của 

Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao 

hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. 
10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời 

nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi 

nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 11 thì 

lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với 

Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu 

toàn sứ mạng Ta giao phó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Is 12, 2-3.4bcd.5-6 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 

chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn 

ơn cứu độ. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

2) Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của 

Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

3) Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ 

công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo 

hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ 

đại! 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 
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Bài đọc 6                 Br 3, 9-15.32-4,4 

Hãy dõi theo ánh sáng của Chúa 

mà tiến bước về chốn huy hoàng. 

Trích sách ngôn sứ Ba-rúc. 
3.9 Nghe đi nào, hỡi Ít-ra-en, những mệnh lệnh tặng ban sự 

sống, hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan. 10 Vì đâu, Ít-ra-en hỡi, vì đâu 

ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê 

người? 11 Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm 

chung với những người ở trong âm phủ? 12 Âu cũng vì ngươi đã bỏ 

Nguồn Mạch Khôn Ngoan. 13 Nếu ngươi cứ bước đi theo đường 

Đức Chúa, hẳn muôn đời ngươi đã được an vui. 14 Hãy học cho biết 

đâu là khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu, đâu là 

trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình 

an. 15 Nhưng ai tìm thấy nơi cự ngụ, và vào được kho tàng của đức 

khôn ngoan? 
32 Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, chỉ có trí 

tuệ Người mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền 

vững muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. 33 Người sai ánh 

sáng, ánh sáng liền đi; gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. 34 

Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. 35 Người 

gọi chúng, chúng thưa: Có mặt, và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng 

tạo nên mình. 36 Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai 

sánh được như Người. 37 Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người 

đều tinh thông, chính Người đã vạch ra cho Gia-cóp, tôi trung của 

Người, cho Ít-ra-en, kẻ Người yêu quý. 38 Rồi đức khôn ngoan xuất 

hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. 
4.1 Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách 

Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời.Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ 

được sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. 2 Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở 

về đón nhận Lề Luật, hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến 

bước về chốn huy hoàng! 3 Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho  
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người khác, đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại. 4 Hỡi Ít-ra-

en, chúng ta có phúc dường nào, vì được biết những gì làm đẹp lòng 

Thiên Chúa! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 18, 8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Bài đọc 7            Ed 36, 16-17a.18-28 

Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, 

và ban tặng các ngươi một quả tim mới. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
16 Bấy giờ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 17a Hỡi con 

người, con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm 

cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. 18 Ta đã trút 

xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên 

đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. 19 Ta đã 

tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ 

vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. 20 Chúng đã làm  
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cho danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến 

người ta nói về chúng rằng: “Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã 

phải ra khỏi xứ của Người.”  
21 Nhưng Ta ái ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà Ít-ra-en xúc 

phạm giữa các dân mà chúng đi đến. 22 Vì thế, ngươi hãy nói với 

nhà Ít-ra-en: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Ít-

ra-en, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì danh thánh 

của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. 
23 Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm 

giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng.  

Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa - sấm ngôn 

của Đức Chúa là Chúa Thượng - khi Ta biểu dương sự thánh thiện 

của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. 24 Bấy giờ, Ta sẽ đem 

các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các 

nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.  
25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ 

được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 26 

Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào 

lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các 

ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 27 Chính thần 

trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi 

theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. 
28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. 

Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 41, 3.5; Tv 42,3.4 

Đ. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

1) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? 
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Đ. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

2) Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thuở tiến về lều thánh cao 

sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, 

giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. 

Đ. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

3) Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để 

soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

Đ. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

4) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 

nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ. 

Đ. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

Hoặc Ðáp ca           Tv 50, 12-13.14-15.18-19 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

2) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 
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3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Bài Thánh Thư         Rm 6, 3-11 

Một khi Đức Ki-tô sống lại từ cõi chết, 

thì không bao giờ Người chết nữa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Anh em thân mến, anh em không biết rằng: khi chúng ta được 

dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta 

được dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào 

trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với 

Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ 

quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống 

một đời sống mới. 
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết 

như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ 

được sống lại như Người đã sống lại. 6 Chúng ta biết rằng: con 

người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, 

như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta 

không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã chết, thì thoát 

khỏi quyền của tội lỗi. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. 

Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy 

coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca             Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

2) Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc 

Chúa làm. 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

3) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng 

Năm A                 Mt 28, 1-10 

Người đã chỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, 

bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng 

mộ. 2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời 

xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 diện mạo người như 

ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp 

sợ, run rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này 

các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị 

đóng đinh. 6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người 

đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với 

môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người 

đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, 

tôi xin nói cho các bà hay.” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi  
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nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-

su hay. 
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các 

bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, 

Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em 

của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Năm B          Mc 16, 1-8 

Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông 

Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-

su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, 

các bà ra mộ. 
3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta 

đây?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một 

bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một 

người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 

Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức 

Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, 

không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà về nói 

với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước 

các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với 

các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết 

hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Năm C          Lc 24, 1-12 

Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, 

mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra 

khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su 

đâu cả. 4 Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y 

phục sáng chói, đứng bên họ. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm 

xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở 

giữa kẻ chết? 6 Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. 

Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, 7 là 

Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào 

thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” 
8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. 9 Khi từ 

mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết 

tất cả những sự việc ấy. 10 Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, 

bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng 

đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. 11 Nhưng các 

ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin. 
12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi 

cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, 

rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          1 Cr 5, 7-8 

Đức Ki-tô đã chịu sát tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 

Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men, là lòng chân thật và tinh 

tuyền, để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ        x. Tv 138,18.5-6 

Lạy Cha, Con đã sống lại, và vẫn ở với Cha; bàn tay Cha, Cha 

đặt trên Con, tri thức của Cha thật quá siêu phàm. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc:               Lc 24, 34; x. Kh 1,6 

Chúa sống lại thật rồi. Ha-lê-lui-a. Kính dâng Người vinh 

quang và uy quyền đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                 Cv 10, 34a.37-43 

Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, 

sau khi Người từ cõi chết sống lại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
34a Bấy giờ, tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên 

tiếng nói: 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, 

bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 

Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã 

dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi 

tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma 

quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây 

xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái 

và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 
40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho 

Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng 

trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là 

chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi 

Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao 

giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng 

Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất 

cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào 

Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23 

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

2) Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc 

Chúa làm. 

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

3) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. 

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Bài đọc 2                 Cl 3, 1-4 

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 

nơi Đức Ki-tô đang ngự. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, 

nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang 

ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì 

thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 

Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang 

tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn 

sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, 

và cùng Người hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc đọc                1 Cr 5, 6b-8 

Anh em hãy loại bỏ men cũ, để trở thành bột mới. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng 

đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? 7 Anh em hãy loại bỏ men cũ để 

trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-

tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 8 Vì thế, 

chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy 

bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca tiếp liên 

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ 

Đức Ki-tô chiên lễ vượt Qua  

Chiên Con máu đổ chan hòa 

Cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn. 
 

Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội 

Đã đứng ra môi giới giao hòa 

Tội nhân cùng với Chúa Cha 

Từ đây sum họp một nhà Cha con. 
 

Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến 

Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ 

Chúa sự sống đã chết đi 

Giờ đây hằng sống trị vì oai linh. 
 

Ma-ri-a hỡi, xin thuật lại 

Trên đường đi đã thấy gì cô? 

Thấy mồ trống Đức Ki-tô  

Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. 
 

Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện 

Y phục và khăn liệm xếp rời 

Giê-su, hy vọng của tôi 

Sẽ đón các Ngài tại xứ Ga-lin. 
 

Chúng tôi vững niềm tin sắt đá 

Đức Ki-tô thật đã phục sinh. 

Tâu Vua chiến thắng hiển vinh 

Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương. 

Tung hô Tin Mừng          x. 1 Cr 5, 7b-8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ 

Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa, mà ăn 

mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 20, 1-9 

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-

a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền 

chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su 

thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng 

tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng 

chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ 

trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 

nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông 

vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu 

Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn 

lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ 

trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai 

ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ 

cõi chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          1 Cr 5, 7-8 

Đức Kitô đã chịu sát tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 

Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men là lòng chân thật và tinh 

tuyền để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Xh 13, 5.9 

Chúa đã đưa anh em vào đất tràn trề sữa và mật, để luật Người 

ở trên môi miệng anh em luôn mãi. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc: 

Từ cõi chết, Chúa đã phục sinh như lời Người đã phán. Tất cả 

chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Người thống trị đến muôn đời. 

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                   Cv 2, 14.22b-33 

Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su sống lại; 

về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
14 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm 

Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và 

tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều 

này, và lắng nghe những lời tôi nói đây”. 
22b Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái 

đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa 

đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh 

em. Chính anh em biết điều đó. 23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đã 

định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn 

tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. 24 Nhưng Thiên 

Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau 

khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người 

mãi. 25 Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn 

thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao 

lòng. 26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả 

thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. 27 Vì Chúa chẳng 

đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh 

của Ngài phải hư nát. 28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.  
29 “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ 

phụ Đa-vít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người 

còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30 Nhưng vì là ngôn sứ và 

biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong 

dòng dõi trên ngai vàng của người, 31 nên người đã thấy trước và 

loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ 

mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát. 32 Chính 

Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả 

chúng tôi xin làm chứng. 33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền 

nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ 

xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ”. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 
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Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Mt 28, 8-15 

Hãy về báo cho anh em của Thầy, để họ đến Ga-li-lê. 

Họ sẽ được gặp Thầy ở đó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng 

cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các 

bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ,  
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Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em 

của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” 
11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào 

thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng 

tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền 

lớn, 13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc 

chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự 

việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan 

và lo cho các anh được vô sự.” 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời 

họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến 

ngày nay. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Rm 6, 9 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              x. Hc 15, 3-4 

Chúa cho kẻ kính sợ Người uống nước là chính sự khôn ngoan, 

để họ được vững lòng, và không hề nao núng. Chúa cho họ rực rỡ 

vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 2, 36-41 

Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa 

nhân danh Đức Giê-su. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
36 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô nói với người Do-thái 

rằng: “Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà 

anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức 

Chúa và làm Đấng Ki-tô.” 
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37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các 

Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” 38 Ông 

Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa 

nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận 

được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã 

hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những 

người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ 

kêu gọi.” 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm 

chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ 

gian tà này để được cứu độ.” 41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, 

đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người 

theo đạo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 32, 4-5.18-19.20 và 22 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 11-18 

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà 

khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai 

thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, 

một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này 

bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi 

không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy 

Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức 

Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a 

tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem 

Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem 

Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói 

bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). 17 Đức Giê-

su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. 

Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của 

Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng 

là Thiên Chúa của anh em”. 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các 

môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói 

với bà. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Cl 3, 1-2 

Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm 

những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa 

Cha. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Mt 25, 34 

Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà thừa 

hưởng vương quốc dành sẵn cho ngươi, ngay từ thuở tạo thành trời 

đất”. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 3, 1-10 

Cái tôi có, tôi cho anh đây: 

Nhân danh Đức Giê-su, anh hãy đứng dậy mà đi. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi 

cầu nguyện giờ thứ chín. 2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người 

què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ 

gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. 3 Vừa thấy ông 

Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. 4 Hai 

ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nhìn chúng tôi 

đây!” 5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. 6 

Bấy giờ ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi 

có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, 

anh đứng dậy mà đi!” 7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh 

chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng 

cáp. 8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào 

Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. 9 Toàn dân 

thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. 10 Và khi nhận ra anh chính là 

người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ 

về sự việc mới xảy đến cho anh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 104, 1-2.3-4.6-7.8-9 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm 

mọi kỳ công của Người. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng 

khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, 

những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 24, 13-35 

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn 

đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng 

mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc 

mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức 

Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn 

cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa 

trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 
18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là 

người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những 

chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi: 

“Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người 

là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt 

Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của 

chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh 

Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng 

chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy 

xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn 

bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra 

mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã 

thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong 

nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn 

chính Người thì họ không thấy.” 
25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng 

hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 

Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào  
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trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất 

cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến 

Người trong tất cả Sách Thánh. 
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải 

đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng 

tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và 

ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra 

Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, 

khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng 

chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” 
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp 

Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người 

này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-

môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và 

việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 24, 35 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. Ha-lê-

lui-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Kn 10, 20-21 

Lạy Chúa, người công chính đồng tâm ca tụng bàn tay chiến 

thắng của Ngài. Đức khôn ngoan của Chúa mở miệng người câm, 

và cho miệng trẻ thơ nói năng hoạt bát. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 3, 11-26 

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, 

nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
11 Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành cứ níu lấy ông Phê-rô 

và ông Gio-an, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại 

hành lang gọi là hành lang Sa-lô-môn. 12 Thấy vậy, ông Phê-rô lên 

tiếng nói với dân: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về 

điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm 

cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức 

của chúng tôi? 13 Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và 

Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung 

của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ 

trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. 14 Anh em đã 

chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một 

tên sát nhân. 15 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng 

Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, 

chúng tôi xin làm chứng. 16 Chính nhờ lòng tin vào danh Người, mà 

danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng 

cáp; chính lòng tin Người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như 

thế, ngay trước mắt tất cả anh em. 
17 “Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì 

không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. 18 Nhưng, như 

vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất 

cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu 

khổ hình. 19 Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để  
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Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em. 20 Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức 

Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Ki-tô Người đã 

dành cho anh em, là Đức Giê-su. 21 Đức Giê-su còn phải được giữ 

lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã 

dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn 

xưa.  
22 Thật vậy, ông Mô-sê đã nói: Từ giữa đồng bào của anh em, 

Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ 

như tôi để giúp anh em; tất cả những gì vị ấy nói với anh em, anh 

em hãy nghe. 23 Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy, thì sẽ bị diệt trừ 

khỏi dân. 24 Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Sa-mu-en đến các vị kế 

tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang 

sống. 
25 “Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của 

giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, khi Người 

phán với ông Áp-ra-ham: Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt 

đất sẽ được chúc phúc. 26 Thiên Chúa đã cho Tôi Trung của Người 

trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, 

bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của 

mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 8, 2a và 5.6-7.8-9 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa, 

trên khắp cả địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm 

nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? 
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Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa, 

trên khắp cả địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban 

vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay 

Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa, 

trên khắp cả địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời 

cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa, 

trên khắp cả địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 24, 35-48 

Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, 

rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã 

xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người 

bẻ bánh. 
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các 

ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía,  
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tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng 

anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây 

mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có 

đây?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các 

ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người 

hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” 42 Các ông đưa cho Người một 

khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 
44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với 

anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và 

các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: 

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi 

ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao 

giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối 

để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều 

này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              1 Pr 2, 9 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền công 

trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào 

nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Tv 77, 53 

Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước an toàn, nhưng quân thù của 

họ bị biển khơi vùi lấp. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 4, 1-12 

Không có danh nào khác, 

để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Khi ông Phê-rô và ông Gio-an còn đang với dân chúng, thì có 

các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc 

kéo đến. 2 Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào 

trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. 3 Họ bắt hai 

ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều. 4 

Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ 

riêng số đàn ông đã lên đến chừng năm ngàn. 
5 Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp 

nhau tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, 

Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế. 7 Họ 

cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: “Nhờ quyền năng 

nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?” 8 Bấy giờ, ông Phê-

rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quý vị thủ lãnh 

trong dân và quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về 

việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức 

người ấy đã được cứu chữa.  
10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân 

danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã 

đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi 

chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng 

trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, 

chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, 

không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một  
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danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào 

danh đó mà được cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 117, 1-2 và 4.22-24.25-27a 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan 

hỷ. 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp 

thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào 

đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. 

Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 21, 1-14 

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; 

rồi cá, Người cũng làm như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ 

Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông 

Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-

lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang 

ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá 

đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra 

đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các 

môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các 

ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa 

không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn 

thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không 

sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức 

Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói 

“Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi 

nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo 

lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 

một trăm thước. 
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở 

trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới 

bắt được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới 

vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba 

con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: 

“Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là  
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ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy 

bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần 

thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ 

cõi chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Ga 21, 12-13 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!”. Rồi 

Người lấy bánh trao cho các ông. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Tv 104, 43 

Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi 

giữa tiếng reo hò. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 4, 13-21 

Chúng tôi không thể không nói ra  

những gì tai đã nghe, mắt đã thấy. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
13 Bấy giờ, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc 

nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai 

ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ 

nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su; 14 đồng 

thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên 

họ không biết đối đáp thế nào. 15 Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi 

Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau. 16 Họ nói: “Ta phải xử làm 

sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó 

hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không 

thể chối được. 17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong 

dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến 

danh ấy với ai nữa.” 
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18 Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được 

lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. 19 Hai ông Phê-rô 

và Gio-an đáp lại: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, 

xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông 

thử xét xem! 20 Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, 

chúng tôi không thể không nói ra.” 21 Sau khi ngăm đe lần nữa, họ 

thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì 

họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca               Tv 117, 1 và 14-15.16ab-18.19-21 

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính 

Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng, trong 

doanh trại chính nhân. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc 

Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để 

tôi phải chết. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới 

được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và 

thương cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Tv 117, 24 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy 

vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 16, 9-15 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 

 loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, 

Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã 

được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã 

từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói 

Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. 

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai 

người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ 

trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin 

hai người này. 
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang 

khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng 

lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người 

sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi 

khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Gl 3, 27 

Tất cả anh em đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để nên một với 

Đức Kitô, như thế là anh em được mặc lấy Đức Kitô. Ha-lê-lui-a. 
 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 2 

Như những trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng 

tinh khiết, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Halêluia. 

Hoặc:            Er 2, 36-37 

Lòng đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang mà tạ ơn 

Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 2, 42-47 

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, 

và để mọi sự làm của chung. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
42 Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ 

giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ 

bánh, và cầu nguyện không ngừng. 
43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm 

thiêng dấu lạ. 
44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của 

chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người 

tuỳ theo nhu cầu. 
46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. 

Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 

Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa 

cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 117, 2-4.13-15.22-24 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân 

này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ 

tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng, trong doanh trại chính 

nhân. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan 

hỷ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2              1 Pr 1, 3-9 

Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh,  

để nhận lãnh niềm hy vọng sống động,  

nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại. 

Trích thư thư nhất của thánh Phê-rô tông đồ.  
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để 

nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi 

chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể 

vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là 

những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, 

hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong 

thời sau hết. 
6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu 

còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử 

thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng 

gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, 

khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở 

thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không 

thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng 

vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, 

rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn 

cứu độ con người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 29, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy 

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 20, 19-31 

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các 

cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, 

đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là 

Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ 

khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: 

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón 

tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 

chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt 

trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. 

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 

xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng 

lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của 

con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, 

nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn 

đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 

Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-

su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự 

sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Chúa bảo ông Tôma: “Hãy đặt tay vào đây, và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Halêluia. 
 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 2 

Như những trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng 

tinh khiết, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Halêluia. 

Hoặc:           Er 2, 36-37 

Lòng đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang mà tạ ơn 

Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 4, 32-35 

Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. 

Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với 

họ, mọi sự đều là của chung. 
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm 

chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các 

ông dồi dào ân sủng. 
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những 

người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới 

chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo 

nhu cầu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca         Tv 117, 2-4.16ab và 17-18.22-24 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc 

Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để 

tôi phải chết. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan 

hỷ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2             1 Ga 5, 1-6 

Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. 

Trích thư thư nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1 Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 2 Căn cứ vào điều 

này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là 

chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và thi hành các điều răn của Người. 
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của 

Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 4 vì mọi kẻ đã 

được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho 

chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 
5 Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng 

Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng 

đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, 

nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và 

Thần Khí là sự thật. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 29, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy 

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 19-31 

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các 

cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, 

đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em!  
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Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là 

Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ 

khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: 

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón 

tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 

chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt 

trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. 

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 

xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng 

lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của 

con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, 

nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn 

đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 

Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-

su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự 

sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Chúa bảo ông Tôma: “Hãy đặt tay vào đây, và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Halêluia. 
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CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 2 

Như những trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng 

tinh khiết, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Halêluia. 

Hoặc:            Er 2, 36-37 

Lòng đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang mà tạ ơn 

Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào Nước Trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 5, 12-16 

Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa; 

cả đàn ông đàn bà rất đông. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
12 Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, 

nhờ bàn tay các Tông Đồ. 
13 Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại 

ca tụng họ. 14 Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: 

cả đàn ông đàn bà rất đông. 
15 Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố 

đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng 

của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. 16 Nhiều người 

từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem 

theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả 

đều được chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 117, 2-4.22-24.25-27a 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan 

hỷ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp 

thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào 

đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. 

Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2             Kh 1, 9-11a.12-13.17-19 

Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9 Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ 

nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng  
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với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, 

vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su. 10 Tôi 

đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng 

lớn như thể tiếng kèn 11a nói rằng: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào 

sách và gửi cho bảy Hội Thánh. 12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói 

với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây 

đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực 

có thắt đai bằng vàng.  
17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như 

chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: “Đừng sợ! Ta là Đầu và 

là Cuối. 18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến 

muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. 19 

Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và 

những gì sẽ xảy ra sau này. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 29, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy 

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 19-31 

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các 

cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, 

đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
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24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là 

Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ 

khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: 

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón 

tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 

chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt 

trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. 

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 

xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng 

lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của 

con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, 

nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn 

đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 

Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-

su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự 

sống nhờ danh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Chúa bảo ông Tôma: “Hãy đặt tay vào đây, và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Halêluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Rm 6, 9 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 4, 23-31 

Cầu nguyện xong, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần,  

và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
23 Hôm ấy, sau khi được thả về, hai ông đến với các anh em và 

thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. 24 

Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: Lạy 

Chúa, Ngài là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài 

trong đó; 25 Ngài là Đấng đã nhờ Thánh Thần, dùng miệng tổ phụ 

chúng con là Đa-vít, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại 

ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông? 26 Vua chúa 

trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống 

lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương. 
27 “Đúng vậy, Hê-rô-đê, Phong-xi-ô Phi-la-tô, cùng với chư dân 

và dân Ít-ra-en đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của 

Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngài đã xức dầu. 28 Như thế họ đã thực 

hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. 
29 Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho 

các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. 30 Xin 

giơ tay chữa lành, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, nhân danh 

tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su.” 31 Họ cầu nguyện xong, thì 

nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần 

và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 2, 1-3.4-6.7-9 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế 

viển vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh 

tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã 

xức dầu phong vương. Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ 

gãy, gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!” 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, Người chế nhạo bọn 

chúng. Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt, trút cơn thịnh nộ, khiến 

chúng kinh hoàng, rằng: “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển 

chọn, lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.” 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người 

phán bảo tôi rằng: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh 

ra con. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sản 

nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt 

đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.” 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                 Cl 3, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức 

Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 3, 1-8 

Không ai có thể vào nước Thiên Chúa, 

nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-

mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban 

đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một 

vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được 

những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 

Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy 

Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 
4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh 

ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để 

sinh ra sao?” 5 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có 

thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 
6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần 

khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh 

ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe 

tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi 

Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 19, 20 

Chúa Giêsu đứng giữ các môn đệ và nói: “Chúc anh em được 

bình an”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Kh 19, 7.6 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-

lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 4, 32-37 

Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. 

Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với 

họ, mọi sự đều là của chung. 
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm 

chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các 

ông dồi dào ân sủng. 
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những 

người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới 

chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo 

nhu cầu. 
36 Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, 

nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi 

quê quán ở đảo Sýp. 37 Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân 

các Tông Đồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 92, 1ab.1c-2.5 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, 

Người lấy dũng lực làm cân đai. 
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Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng 

Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực 

lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 3, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người sẽ phải được giương cao, 

để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 3, 7b-15 

Không ai đã lên trời,  

ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
7b Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Các ông 

cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu 

thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi 

đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” 
9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có 

thể xảy ra được?” 10 Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-

ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! 11 Thật, tôi bảo thật ông: 

chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về 

những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng  
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của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất 

mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những 

chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” 13 Không ai đã lên trời, 

ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã 

giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được 

giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Lc 24, 46.26 

Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cói chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ        Tv 17, 50; 21.23 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 5, 17-21 

Những người các ông đã tống ngục, 

kìa họ đang đứng trong đền thờ mà giảng dạy cho dân. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
17 Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông -tức 

là phái Xa-đốc- ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, 18 họ bắt các 

Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng. 
19 Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa 

các ông ra mà nói: 20 “Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà 

nói cho dân những lời ban sự sống.” 21 Nghe thế, các ông vào Đền 

Thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. 

Vị thượng tế cùng những người kế cận đến và triệu tập Thượng 

Hội Đồng và toàn thể viện bô lão Ít-ra-en, rồi sai người vào nhà 

giam điệu các Tông Đồ tới. 22 Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không 

thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo 23 rằng: “Chúng tôi thấy  
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ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa; nhưng 

khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong.” 24 Nghe những 

lời ấy, viên lãnh binh Đền Thờ và các thượng tế phân vân về các 

ông, không biết chuyện gì xảy ra. 25 Bấy giờ có một người đến báo 

cáo cho họ: “Những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng 

trong Đền Thờ và giảng dạy cho dân!” 26 Viên lãnh binh bèn đi với 

bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị 

dân ném đá. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 3, 16-21 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 

để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên 

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của 

Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án 

thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ 

không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một 

Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng 

người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều 

xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến 

cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ 

sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các 

việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           x. Ga 15, 16.19 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Ha-lê-lui-a. 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         x. Tv 67, 8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 5, 27-33 

Về những sự kiện đó, 

chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
27 Bấy giờ, viên lãnh binh Đền Thờ cùng các thuộc hạ, điệu các 

Tông Đồ đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông 

rằng: 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy 

về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy 

giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu 

chúng tôi!” 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại 

rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. 30 Đức 

Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa 

của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và Thiên Chúa 

đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu 

Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những 

sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng 

mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.” 33 Nghe vậy, 

họ giận điên lên và muốn giết các ông. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 33, 2 và 9.16-18.19-20 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ 

kêu. Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy 

khốn. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần 

thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng 

Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 20, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy 

Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 3, 31-36 

Chúa Cha yêu thương người Con, 

và đã giao mọi sự trong tay Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Đấng từ 

trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về 

đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên 

mọi người; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, 

nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của 

Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, 

Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì 

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha 

yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin 

vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin 

vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Kh 5, 9-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 5, 34-42 

Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng,  

lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng  

chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
34 Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng lên 

giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính 

trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát. 35 Rồi ông nói 

với Thượng Hội Đồng: “Thưa quý vị là người Ít-ra-en, xin quý vị 

coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. 36 Thời gian 

trước đây, có Thêu-đa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết 

nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo 

ông cũng tan rã, không còn gì hết. 37 Sau ông, có Giu-đa người Ga-

li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; 

cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan 

tác. 38 Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người 

này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người 

phàm, tất sẽ bị phá huỷ; 39 còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì 

quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành 

những kẻ chống Thiên Chúa.” Họ tán thành ý kiến của ông. 
40 Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông 

không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41 Các 

Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là 

xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. 
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42 Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng 

giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 26, 1.4.13-14 

Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ng ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 6, 1-15 

Người cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người ngồi đó, 

ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi 

là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi 

họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ 

đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, 

sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 
5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến 

với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ 

ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp 

làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan 

tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các 

môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở 

đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng 

với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em 

cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi 

xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức 

Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người 

ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao 

nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em 

thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng 

thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy 

được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì 

nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng 

Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên 

Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Rm 4, 25 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 9 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                      Cv 6, 1-7 

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái 

theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì 

trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm 

họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn 

đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo 

việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy 

tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và 

khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn 

chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên 

Chúa.” 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-

pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các 

ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông 

Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 

Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các 

Tông Đồ đặt tay trên các ông. 
7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn 

đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón 

nhận đức tin.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 32, 1-2.4-5.18-19 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính 

Người đã tạo thành vạn vật, và xót thương cứu độ loài người.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 6, 16-21 

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống 

thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà 

Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 

Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức 

Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng 

sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” 21 Các 

ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới 

bờ, nơi các ông định đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 24 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang 

Cha đã ban cho con. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Cả trái đất nào tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh 

thánh rạng ngời, hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                   Cv 2, 14.22b-33 

Cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
14 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm 

Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và 

tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều 

này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.  
22b Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái 

đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa 

đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh 

em. Chính anh em biết điều đó. 23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đã 

định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn 

tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. 24 Nhưng Thiên 

Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau 

khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người 

mãi. 25 Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn 

thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao 

lòng. 26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả 

thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. 27 Vì Chúa chẳng 

đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh 

của Ngài phải hư nát. 28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và 

cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan. 29 “Thưa 

anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít 

rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa 

chúng ta cho đến ngày nay. 30 Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng 

Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên 

ngai vàng của người, 31 nên người đã thấy trước và loan báo sự phục  
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sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm 

ty và thân xác Người không phải hư nát. 32 Chính Đức Giê-su đó, 

Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin 

làm chứng. 33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, 

trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều 

anh em đang thấy đang nghe. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ”. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                  1 Pr 1, 17-21 

Anh em đã được cứu chuộc, 

nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn là Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
17 Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng 

cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người 

là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách 

này. 18 Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư 

nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống 

phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. 19 Nhưng anh em đã được 

cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là 

Đức Ki-tô. 20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ 

chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời 

cuối cùng này. 21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã 

cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để 

anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 x. Lc 24, 32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng 

con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt trong lòng 

chúng con cháy lửa nồng nàn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 24, 13-35 

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn 

đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng 

mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc 

mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức 

Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn 

cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa 

trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 
18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là 

người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những 

chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi: 

“Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người 

là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt 

Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của 

chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh 

Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng 

chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy 

xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn 

bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra 

mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã 

thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong 

nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn 

chính Người thì họ không thấy.” 
25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng 

hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 

Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào 

trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất 

cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến 

Người trong tất cả Sách Thánh. 
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28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải 

đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng 

tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và 

ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra 

Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, 

khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng 

chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” 
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp 

Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người 

này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-

môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và 

việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 24, 35 

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.  

Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Cả trái đất nào tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh 

thánh rạng ngời, hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                Cv 3, 13-15.17-19 

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, 

nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
13 Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa 

đồng bào Ít-ra-en, Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và 

Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung 

của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ 

trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. 14 Anh em đã 

chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một 

tên sát nhân. 15 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng 

Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, 

chúng tôi xin làm chứng. 
17 Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không 

hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. 18 Nhưng, như vậy là 

Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các 

ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ 

hình. 19 Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để 

Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 4, 2.4.7.9 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện 

Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin 

thương xót nghe lời con cầu khẩn. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi 

tôi kêu, Chúa đã nghe lời. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Biết bao kẻ nói rằng: “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?”, lạy 

Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, 

lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                   1 Ga 2, 1-5a 

Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù 

tội lỗi chúng ta, và tội lỗi cả thế gian nữa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho 

anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai 

phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha:  
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đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 2 Chính Đức Giê-su Ki-

tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà 

thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. 3 Căn cứ vào điều này, chúng 

ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các 

điều răn của Người. 
4 Ai nói rằng mình biết Người, mà không tuân giữ các điều răn 

của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. 5 Còn 

hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự 

nên hoàn hảo. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 x. Lc 24, 32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng 

con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt trong lòng 

chúng con cháy lửa nồng nàn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 24, 35-48 

Đâng Ki-tô phải chịu khổ hình, 

rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã 

xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người 

bẻ bánh. 
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các 

ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, 

tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng 

anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây 

mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có 

đây?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các 

ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người 

hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” 42 Các ông đưa cho Người một 

khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với 

anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và 

các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: 

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi 

ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao 

giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối 

để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều 

này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Lc 24, 46-47 

Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống 

lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ 

sám hối, để được ơn tha tội. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 65, 1-2 

Cả trái đất nào tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh 

thánh rạng ngời, hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1              Cv 5, 27-32.40b-41 

Về những sự kiện đó,  

chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
27 Bấy giờ, các Tông Đồ bị điệu đến giữa Thượng Hội Đồng; vị 

thượng tế hỏi các ông rằng: 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông 

không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho 

Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu 

người ấy đổ trên đầu chúng tôi!” 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông 

Đồ khác đáp lại rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người 

phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng 

Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và 

Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và 

Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh 

Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”  
40 Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các 

ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41 Các 

Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là 

xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 29, 2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            Kh 5, 11-14 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng 

lãnh nhận phú quý và uy quyền. 

Trích sách Khải huyền của thánh Phaolô tông đồ. 
11 Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần 

ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần 

có tới ức ức triệu triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô: “Con Chiên đã bị giết 

nay xứng đáng lãnh nhận, phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng 

sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.” 
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13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng 

đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: 

“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, lời chúc tụng 

cùng danh dự, vinh quang và quyền năng, đến muôn thuở muôn 

đời!” 
14 Bốn Con Vật thưa: “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục 

xuống thờ lạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 x. Lc 24, 32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính 

Người đã tạo thành vạn vật, và xót thương cứu độ loại người.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 21, 1-19 

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; 

rồi cá, Người cũng làm như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ 

Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông 

Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-

lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang 

ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá 

đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra 

đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các 

môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các 

ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa 

không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn 

thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không 

sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức 

Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói  
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“Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi 

nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo 

lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 

một trăm thước. 
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở 

trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới 

bắt được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới 

vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba 

con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: 

“Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là 

ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy 

bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần 

thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ 

cõi chết. 
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh 

em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến 

Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của 

Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có 

mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu 

mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người 

hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến 

Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có 

yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; 

Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc 

chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh 

tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ 

phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh 

chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách 

nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo 

Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn               Ga 21, 1-14 

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; 

rồi cá, Người cũng làm như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ 

Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông 

Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-

lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang 

ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá 

đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra 

đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các 

môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các 

ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa 

không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn 

thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không 

sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức 

Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói 

“Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi 

nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo 

lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 

một trăm thước. 
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở 

trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới 

bắt được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới 

vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba 

con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: 

“Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là 

ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy 

bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.  
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14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau 

khi trỗi dậy từ cõi chết.  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Ga 21, 12-13 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!” Rồi 

Người cầm lấy bánh trao cho các ông. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ         

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Halêluia. 

Bài đọc 1                    Cv 6, 8-15 

Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan 

mà Thần Khí đã ban cho ông. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã 

làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người 

thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, 

gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a 

và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ 

không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11 

Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe 

hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.”  
12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt 

ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng 

gian ra khai rằng: “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến 

Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su 

người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông 

Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.”  
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15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào 

ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 118, 23-24.26-27.29-30 

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm 

suy thánh chỉ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ 

bảo con như những người cố vấn. 

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết 

thánh chỉ Ngài. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để 

con suy gẫm những kỳ công của Ngài. 

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con 

luật pháp Ngài. Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của 

Ngài, con khao khát đợi trông. 

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng                Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 6, 22-29 

Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát,  

nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
22 Hôm ấy, các môn đệ thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ. 

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, 

thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không 

cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà 

thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi 

dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi 

dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở 

đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp 

thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây 

bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các 

ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các 

ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không 

phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn 

đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho 

các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi 

dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực 

hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc 

Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai 

đến.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 27 

Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách 

của thế gian”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 19,5; 12,10 

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. 

Vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của 

Người cũng biểu dương quyền bính. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 7,51-8,1a 

Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
7.51 Bấy giờ, trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và 

kinh sư, ông Tê-pha-nô tuyên bố: “Hỡi những người cứng đầu cứng 

cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh 

Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ 

nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo 

Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ 

phản bội và sát hại Đấng ấy. 53 Các ông là những người đã lãnh 

nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.” 
54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến 

răng căm thù ông Tê-pha-nô. 
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh 

quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 
56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu 

Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào 

ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình 

dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông Tê-pha-

nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn 

con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng 

chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ. 
8.1 Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca           Tv 30, 3bc-4.6a và 7b và 8a. 17 và 21ab 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, phần con đây, lạy 

Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, con vui mừng hớn 

hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng, 

khỏi người đời mưu hại. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                  Ga 6, 35ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói; “Chính tôi là bánh trường 

sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 6, 30-35 

Không phải ông Mô-sê,  

mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy 

chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? 

Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, 

như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” 
32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông 

Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho 

các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban 

là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền 

nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 

Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, 

không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Rm 6, 8 

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống 

với Người: Đó là niềm tin của chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                 Tv 70, 8.23 

Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con cất 

tiếng ca. Miệng con sẽ reo mừng hơn hở, khi con hát khen Ngài. 

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 8, 1b-8 

Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ 

dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các 

vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2 Có mấy người sùng đạo chôn 

cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết. 3 Còn ông Sao-lô 

thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn 

bà đi tống ngục. 4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi 

loan báo lời Chúa. 
5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng 

Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những 

điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến 

những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng 

vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều 

người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất 

vui mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 65, 1-3a.4-5.6-7a 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh 

Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn 

ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: 

hành động của Người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ! 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua 

sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị 

muôn đời. 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng          x. 1 Cr 5, 7b-8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tất cả những ai tin vào người Con, thì 

được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 6, 35-40 

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con,  

thì được sống muôn đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là 

bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, 

chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều 

sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi 

tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý 

Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ 

Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả 

những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn 

đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Chúa đã sống lại và tỏa sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng ta 

bằng máu thánh của Người. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          Xh 15, 1-2 

Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức mạnh 

tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 8, 26-40 

Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
26 Ngày ấy, thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: “Đứng 

lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-

da; con đường này vắng.” 27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên 

thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-

kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. 

Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương 28 và bấy giờ đang trên đường 

về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a. 29 Thần Khí nói 

với ông Phi-líp-phê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.” 30 Ông Phi-líp-phê 

chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: “Ngài 

có hiểu điều ngài đọc không?” 31 Ông quan đáp: “Mà làm sao tôi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

hiểu được, nếu không có người dẫn giải?” Rồi ông mời ông Phi-líp-

phê lên ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn 

này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, 

Người chẳng mở miệng kêu ca. 33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản 

án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc 

sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt. 
34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê: “Xin ông cho 

biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác?” 
35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà 

loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông. 
36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới 

nói: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?” 37 Ông 

Phi-líp-phê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám 

thưa: “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” 38 Ông truyền 

dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống 

chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan. 39 Khi 

hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, 

và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc 

hành trình, lòng đầy hoan hỷ. 40 Còn ông Phi-líp-phê thì người ta 

gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi 

qua, cho tới khi đến Xê-da-rê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 65, 8-9.16-17.20 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi vang 

lên lời tán dương Người, Người là Đấng bảo toàn mạng sống, và giữ 

gìn ta khỏi lỡ bước sa chân. 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tấc lưỡi 

tán dương, tôi đã sẵn sàng. 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin chúc tụng Thiên Chúa, đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi 

dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. 

Đ. Toàn trái đất, hãy tung hô mừng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                  x. Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ 

trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 6, 44-51 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến 

với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người 

ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có 

lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa 

dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì 

sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng 

chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa 

Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 

Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa 

mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn  
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thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 

bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là 

thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            2 Cr 5, 15 

Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12 

Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và  

uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 9, 1-20 

Người này là lợi khí Ta chọn, 

để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ 

Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội 

đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn 

ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 
3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên 

có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông 

ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao 

ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: 

“Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, 

vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 

Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng 

nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy,  
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mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào 

Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng 

uống. 
10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong 

một thị kiến, Chúa phán với ông: “Kha-na-ni-a!” Ông thưa: “Dạ, lạy 

Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố 

Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: 

người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a 

đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông 

Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, 

về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-

ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt 

trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với 

ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến 

trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật 

vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người 

ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, 

đặt tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, 

Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới 

đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy 

Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt 

ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 

Rồi ông ăn và khoẻ lại. 

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông 

bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là 

Con Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 56 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, 

thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 6, 52-59 

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
52 Khi ấy, người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ 

nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 

Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông 

không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống 

nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của 

ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở 

lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng 

hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn 

tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời  
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xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai 

ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội 

đường, ở Ca-phác-na-um. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; 

Người cứu chuộc chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

Ca nhập lễ        x. Tv 138,18.5-6 

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai táng 

với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin vào quyền 

năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. 

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 9, 31-42 

Hội Thánh được xây dựng vững chắc, 

và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội 

Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm 

kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. 
32 Bấy giờ ông Phê-rô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh 

cư ngụ tại Lốt. 33 Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nê liệt 

giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. 34 Ông Phê-rô nói với anh ta: 

“Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và 

tự dọn giường lấy.” Lập tức anh đứng dậy. 35 Tất cả những người cư 

ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-ron thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa. 
36 Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, 

có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và  
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bố thí bà đã làm. 37 Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. 

Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. 38 Vì Lốt gần Gia-phô, 

nên khi các môn đệ nghe biết ông Phê-rô ở đó, liền cử hai người đến 

mời: “Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn.” 
39 Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa 

ông lên lầu trên. Các bà goá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho 

ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn 

sống với họ. 40 Ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống 

cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: “Bà Ta-

bi-tha, hãy đứng dậy!” Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phê-rô, 

liền ngồi dậy. 41 Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và 

các bà goá lại và cho thấy bà đang sống. 42 Cả thành Gia-phô đều 

biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 115, 12-13.14-15.16-17 

Đ. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể 

dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung 

hiếu với Người. 
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Đ. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ 

Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế 

tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Đ. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là 

sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Ga 6, 51.60-69 

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? 

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là 

bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn 

đời”. 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này 

chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình 

biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các 

ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 

Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy 

nói với anh em là thần khí và là sự sống. 
64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay 

từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ 

nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không  
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ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ 

lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 
67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh 

em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: 

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có 

những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã 

tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho những 

kẻ sẽ tin vào con, xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin 

rằng Cha đã sai con”. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín 

tầng trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                   Cv 2, 14a.36-41 

Thiên Chúa đã đặt Đức Giê-su  

làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
14a Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm 

Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng: 36 “Toàn thể nhà Ít-ra-

en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập 

giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.” 
37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các 

Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” 38 Ông 

Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa 

nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận 

được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã 

hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những 

người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ 

kêu gọi.” 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm 

chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ 

gian tà này để được cứu độ.” 41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, 

đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người 

theo đạo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                1 Pr 2, 20b-25 

Anh em đã quay về với Vị Mục Tử, 

Đấng chăm sóc linh hồn anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
20b Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 

vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21 Anh em 

được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu 

đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo 

Người. 22 Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói 

một lời gian dối. 23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, 

chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng 

xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào 

thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, 

chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết 

thương mà anh em đã được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em 

chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị 

Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 10, 1-10 

Tôi là cửa cho chiên ra vào. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo 

thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua 

lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa 

mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và 

chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 

Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì  

chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, 

nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức 

Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những 

điều Người nói với họ. 
7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là 

cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; 

nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì 

sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm 

chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho 

chiên được sống và sống dồi dào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín 

tầng trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 4, 8-12 

Không có một danh nào khác, 

để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: 

“Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng 

tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, 

về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 10 Vậy xin tất cả quý vị và 

toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, 

người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và 

Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà 

người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là 

tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá 

tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì 

dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho 

nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 117, 1 và 8-9.21-23.26 và 28cd và 29 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở 

người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở 

bên Chúa Trời. 
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Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và thương 

cứu độ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt 

chúng ta. 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. 

Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Hãy tạ 

ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. 

Đ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            1 Ga 3, 1-2 

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1 Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 

dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên 

Chúa -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa- Sở dĩ thế gian không 

nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. 
2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; 

nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta 

biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, 

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 10, 11-18 

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là 

Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên 

không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 

Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm 

thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết 

tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 

phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn 

chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy 

sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai 

lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có 

quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh 

của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 32, 5-6 

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, Lời Chúa sáng tạo chín 

tầng trời. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                   Cv 13, 14.43-52 

Này đây, chuáng tôi quay về phía dân ngoại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
14 Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi 

An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường 

ngồi tham dự. 43
 Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều 

người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai 

ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn 

Thiên Chúa. 
44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên 

Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng 

ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 

Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: “Anh em 

phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, 

nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng 

hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 

Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng 

muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.” 
48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả 

những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, 

đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 50 Nhưng người Do-

thái sách động nhóm phụ nữ hượng lưu đã theo đạo Do-thái, và 

những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và 

ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai 

ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn 

đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                       Tv 99, 1-2.3.5 

Đ. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2              Kh 7, 9.14b-17 

Con Chiên sẽ chăn dắt, 

và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9 Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không 

tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn 

ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, 

tay cầm nhành lá thiên tuế.  
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14b “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách 

lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 
15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ 

phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều 

của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, 

không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 
17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới 

nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 10, 27-30 

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của 

tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban 

cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và 

không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban 

chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi 

tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Rm 6, 9 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 11, 1-18 

Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại 

ơn sám hối để được sự sống. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là 

cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên 

Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, 3 họ nói: 

“Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ!” 4 

Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông 

nói: 5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất 

thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một 

tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 6 Nhìn 

chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên 

đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán 

bảo tôi: “Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn! 8 Tôi đáp: “Lạy Chúa, 

không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao 

giờ lọt vào miệng con! 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: “Những 

gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế! 
10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. 

11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai 

từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần 

ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà 

ông Co-nê-li-ô. 13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã 

thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: “Hãy sai người đi Gia-phô 

mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô. 14 Ông ấy sẽ nói với ông những 

lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. 
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15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên 

họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại 

lời Chúa nói rằng: “Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn 

anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. 17 Vậy, nếu Thiên Chúa 

đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì 

chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản 

Thiên Chúa?” 
18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: 

“Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để 

được sự sống!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 41,2-3;42,3-4 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát 

Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ 

kiến Tôn Nhan? 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để 

soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 

nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân 

lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng (Cho năm A)            Ga 10, 11-18 

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là 

Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên 

không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 

Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm 

thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết 

tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 

phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn 

chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy 

sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai 

lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có 

quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh 

của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Tin Mừng (Cho năm B và năm C)            Ga 10, 1-10 

Tôi là cửa cho chiên ra vào. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo 

thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua 

lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa 

mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và 

chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 

Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì 

chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, 

nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức 

Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những 

điều Người nói với họ. 
7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là 

cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; 

nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì 

sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm 

chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho 

chiên được sống và sống dồi dào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 20, 19 

Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ mà nói: “Chúc anh em được 

bình an!”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Kh 19, 7.6 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 11, 19-26 

Họ rao giảng Tin Mừng Chúa Giê-su cho cả người Hy-lạp. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
19 Hồi ấy, những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra 

nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành 

An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người  

Do-thái. 20 Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê; 

những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đã giảng cho cả người  

Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ. 21 Vì có bàn tay 

Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. 
22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử 

ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa 

như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn 

bó cùng Chúa, 24 vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng 

tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. 
25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, 

ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong 

Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. 

Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là  

Ki-tô hữu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 86, 1-3.4-5.6-7 

Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Thành Xi-on được lập trên núi thánh. Chúa yêu chuộng cửa 

thành, hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa 

hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành! 

Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa phán: “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập, vào số những 

dân tộc nhận biết Ta. Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng miền Ê-thi-

óp: 

tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.” Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ 

bảo: “Người người sinh tại đó.” Chính Đấng Tối Cao đã củng cố 

thành. 

Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đều sinh ra tại 

đó.” Và ai nấy múa nhảy hát ca: “Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi 

ở nơi thành.” 

Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết 

chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 10, 22-30 

Tôi và Cha tôi là một. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến 

Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền 

Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức  

Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến 

bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi 

biết.” 25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông 

không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó 

làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không 

thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi 

biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; 

không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng 

khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất 

cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa 

Cha là một.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Lc 24, 46.26 

Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ            Tv 17, 50 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 12,24-13,5a 

Hãy dành riêng Ba-na-ba và sao-lô cho Ta. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
12.24 Bấy giờ, lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. 25 Còn ông 

Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại 

Giê-ru-sa-lem thì trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô. 
13.1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và 

thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen,  

Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương 

Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng 

Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng  

Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người 

ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông 

và tiễn đi. 
4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi 

từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5 Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời 

Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 66, 2-3.5.6 và 8 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực 

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! 

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                  x. Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng               Ga 12, 44-50 

Tôi là ánh sáng thế gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì 

không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy 

tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ 

ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi 

nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì 

tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai 

từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người 

ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 

Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, 

Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi 

biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, 

thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Ga 15, 16.19 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ          x. Tv 67,8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã rung chuyển, trời cũng tan chảy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 13, 13-25 

Từ dòng dõi Đa-vít, Thiên Chúa đã đưa đến  

cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
13 Bấy giờ, từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt 

biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông 

mà về Giê-ru-sa-lem. 14 Còn hai ông thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-

ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi 

tham dự. 15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các 

trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: “Thưa anh em, 

nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.” 
16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: 
17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã 

làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất  

Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi 

đó. 18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi 

dưỡng họ trong sa mạc. 19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất 

Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản: 20 tất cả đã xảy 

ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ 

các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en. 21 Rồi họ đòi có vua, 

Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc  

Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm. 22 Sau khi truất phế vua Sa-un, 

Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm 

chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một 

người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng 

dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một 

Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông  
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Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng 

sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: 

“Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy 

đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 88, 2-3.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

“Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời.” 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: “Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Kh 1, 5ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, là vị chứng 

nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết 

trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch 

tội lỗi chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 13, 16-20 

Ai đón tiếp người Thầy sai đến, là đón tiếp Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, 

Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi 

không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu 

anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về 

tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, 

nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con 

chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều 

đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, 

anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón 

tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón 

tiếp Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ           Kh 5, 9-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 13, 26-33 

Điều Thiên Chúa hứa, thì Người đã thực hiện,  

khi làm cho Đức Giê-su sống lại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
26 Khi đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a, ông Phao-lô đứng giữa 

hội đường và nói: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, và thưa anh em đang 

hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ 

này được gửi tới chúng ta. 27 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ 

lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giê-su; khi kết án Người, họ đã 

làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa-bát. 28 Tuy 

không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. 29 

Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã 

hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. 30 Nhưng 

Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 31 Trong nhiều 

ngày, Đức Giê-su đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ  

Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người 

trước mặt dân. 
32 “Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng 

này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, 33 thì Người đã 

thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-

su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2: Con là Con 

của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 2, 6-7.8-9.10-11 

Đ. Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn, lên trị vì Xi-

on, núi thánh của Ta. Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong 

của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: “Con là con của Cha, ngày hôm 

nay Cha đã sinh ra con”. 

Đ. Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Con cứ xin, rồi Cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp 

riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập 

chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. 

Đ. Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần 

gian, nào tỉnh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa. 

Đ. Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Chính Thầy là con đường, 

là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà 

không qua Thầy”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 14, 1-6 

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà 

Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, 

vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, 

thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em 

cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con 

không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” 6 

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Rm 4, 25 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 9 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 13, 44-52 

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
44 Vào một ggày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời 

Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh 

lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ 

ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: 

“Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên 

Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng 

đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân 

ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm 

ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.” 
48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả 

những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, 

đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 
50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ hượng lưu đã 

theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược 

đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh 

thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới  

I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 76, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           x. Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Nếu anh em ở lại trong lời 

Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 14, 7-14 

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em 

biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em 

biết Người và đã thấy Người.” 
8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: 

“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết 

Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ 

cho chúng con thấy Chúa Cha”? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong 

Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh 

em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở 

trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy 

tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng 

không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh 

em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 

làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến 

cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà 

xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 

Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ 

làm điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 24 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà 

cha đã ban cho con. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao 

kỳ công; Người mặc khải đức công chính của Người, cho muôn dân 

được thấy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                      Cv 6, 1-7 

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 

1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái 

theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì 

trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm 

họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn 

đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo 

việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy 

tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và 

khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn 

chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên 

Chúa.” 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông  

Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các 

ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông 

Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 

Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các 

Tông Đồ đặt tay trên các ông. 

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn 

đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón 

nhận đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 32, 1-2.4-5.18-19 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2              1 Pr 2, 4-9 

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, 

là hàng tư tế vương giả. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
4 Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá 

sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa  
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và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên 

đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để 

Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế 

thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có 

lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý 

được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải 

thất vọng. 
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với 

những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng 

góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. 

Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như 

vậy. 
9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư 

tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền 

những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Chính Thầy là con đường, 

là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà 

không qua Thầy”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 14, 1-12 

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào 

Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã 

nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi 

dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, 

để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết 

đường rồi.” 
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5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con 

không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” 6 

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết 

Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết 

Người và đã thấy Người.” 
8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: 

“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết 

Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ 

cho chúng con thấy Chúa Cha”? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong 

Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh 

em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở 

trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy 

tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng 

không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh 

em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 

làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến 

cùng Chúa Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 15, 1.5 

Chúa nói: “Thầy là cây nho thật, anh em là cành; ai muốn kết 

hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh 

hoa kết quả dồi dào. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao 

kỳ công; Người mặc khải đức công chính của Người, cho muôn dân 

được thấy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 9, 26-31 

Ông Ba-na-ba tường thuật chuyện ông Sao-lô 

được thấy chúa hiện ra trên đường. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
26 Hồi ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn 

với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin 

ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông 

Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe 

chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm 

sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức 

Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông 

Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân 

danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người 

Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các 

anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường 

về Tác-xô. 
31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội 

Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm 

kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 21, 26b-27.28 và 30a.30b-32 

Đ. Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng, ngày đại hội 

toàn dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn, trước mặt những ai kính 

sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, người tìm Chúa sẽ 

dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời. 

Đ. Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng, ngày đại hội 

toàn dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Toàn thế giới, muôn người nhớ lại, và trở về cùng Chúa. Mọi 

dân tộc dưới trần, phủ phục trước Tôn Nhan. Mọi kẻ ngủ yên trong 

lòng đất, sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở về cát 

bụi, sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng, ngày đại hội 

toàn dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự 

Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa, cho thế hệ tương lai, truyền 

tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: “Đức Chúa đã 

làm như vậy!” 

Đ. Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng, ngày đại hội 

toàn dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                 1 Ga 3, 18-24 

Đây là điều răn của Chúa: 

Chúng ta phải tin và phải yêu thương nhau. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu 

thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân  
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thật và bằng việc làm. 19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng 

chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước 

mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên 

Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. 
21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, 

chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì 

chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ 

các điều răn của Người, và làm những gì đẹp ý Người. 
23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức 

Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều 

răn Người đã ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn của 

Thiên Chúa, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại 

trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho 

chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Ga 15,4a.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói; “Hãy ở lại trong Thầy, như 

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa 

trái”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy,  

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không  
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thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7
  Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 15, 1.5 

Chúa nói: “Thầy là cây nho thật, anh em là cành; ai muốn kết 

hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh 

hoa kết quả dồi dào. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          Tv 97, 1-2 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao 

kỳ công; Người mặc khải đức công chính của Người, cho muôn dân 

được thấy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                      Cv 14, 21b-27 

Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh,  

và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
21 Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá 

nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và  

An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên 

nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều 

gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội 

Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay 

cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ 

đã tin. 
24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 

rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai 

ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được 

giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới 

hoàn thành. 
27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những 

gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa 

cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 144, 8-9.10-11.12-13ab 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            Kh 21, 1-5a 

Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất 

cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành 

Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 

sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe  
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từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng 

nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, 

còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, 

kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 5 Đấng ngự 

trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Ga 13, 31-33a.34-35 

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, 

là anh em hãy yêu thương nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31 Khi Giu-đa rời khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, 

Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi 

Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa 

cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh 

Người. 
33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở 

với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn 

mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em 

là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương 

nhau.” Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 15, 1.5 

Chúa nói: “Thầy là cây nho thật, anh em là cành; ai muốn kết 

hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh 

hoa kết quả dồi dào. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ        

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì 

con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Halêluia. 

Bài đọc 1                          Cv 14, 5-18 

Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái  

hão huyền, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
5 Hồi ấy, tại I-cô-ni-ô, những người ngoại và những người  

Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném 

đá ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các 

thành miền Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận; 7 và 

tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng. 
8 Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó; anh ta bị què từ 

khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. 9 Anh nghe ông Phao-lô 

giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu 

chữa, 10 thì lớn tiếng nói: “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng!” 

Anh đứng phắt dậy và đi lại được. 
11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng  

Ly-cao-ni-a: “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng 

ta!” 12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần  

Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. 13 Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở 

ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với 

đám đông, muốn dâng lễ tế. 14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba 

và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên: 15 “Hỡi 

các bạn, các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người 

phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho 

các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng 

Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi 

cùng muôn loài trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để 

cho muôn dân đi theo đường lối của họ. 17 Tuy vậy Người không  
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ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời 

và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, 

được an vui.” 18 Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can 

được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 113b, 1-2.3-4 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho 

danh Ngài rạng rỡ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng, 

nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. 

Sao chư dân lại nói: “Thiên Chúa chúng ở đâu?” 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho 

danh Ngài rạng rỡ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm 

nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo 

thành. 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho 

danh Ngài rạng rỡ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 26 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, 

và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 14, 21-26 

Đấng bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, 

Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ 

các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu 

mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến 

người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” 
22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức  

Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, 

mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu 

mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 

Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến 

Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là 

của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều 

đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng 

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, 

Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi 

điều Thầy đã nói với anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 27 

Chúa nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh 

em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách 

của thế gian”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                     Kh 29, 5 

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người, 

vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của 

Người cũng biểu dương quyền bính. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 14, 19-28 

Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh, và kể lại tất cả những gì  

Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô 

đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi 

ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đệ 

xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy 

đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. 
21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều 

người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 
22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ 

vững đức tin. Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới 

được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ 

định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông 

phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin. 
24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 

rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai 

ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được 

giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới 

hoàn thành. 
27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những 

gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa 

cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 28 Rồi hai ông ở lại một thời 

gian khá lâu với các môn đệ. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 144, 10-11.12-13ab.21 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài 

vinh hiển. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài 

vinh hiển. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài 

vinh hiển. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết 

thảy, nào chúc tụng Thánh Danh, đến muôn thuở muôn đời! 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài 

vinh hiển. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                 x. Lc 24, 26 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, và từ cõi 

chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 14, 27-31a 

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại 

bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy 

ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến 

cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến 

cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui 

mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn 

Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để 

khi xảy ra, anh em tin. 
30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh 

thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31 Nhưng 

chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa 

Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Rm 6, 8 

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống 

với Người: Đó là niềm tin của chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                 Tv 70, 8.23 

Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con cất 

tiếng ca, miệng con sẽ reo mừng hớn hở, khi con hát khen Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 15, 1-6 

Họ lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, 

để bàn về vấn đề đang tranh luận. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: 

“Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em 

không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối 

và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông 

Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp 

các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này. 
3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi 

và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại 

với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới 

Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục 

tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm 

với các ông. 
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, 

bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và 

truyền cho họ giữ luật Mô-sê.” 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn 

họp nhau để xem xét vụ này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 121, 1-2.3-4a.4b-5 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn 

toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho  

Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều 

Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           x. Ga 15, 4a.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như 

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa 

trái”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, 

 thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         

Chúa đã sống lại và tỏa sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng ta 

bằng Máu Thánh của Người. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Xh 15, 1-2 

Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức mạnh 

tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 15, 7-21 

Tôi xét là không được gây phiền hà  

cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
7 Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: “Thưa 

anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn 

tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng 

tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã 

chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như 

đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng 

ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, 

sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ 

một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức 

mang nổi? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin 

mình được cứu độ, cùng một cách như họ.” 
12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và 

ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai 

ông mà làm giữa các dân ngoại. 
13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: “Thưa anh 

em, xin nghe tôi đây: 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng: 

ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại 

một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp 

với điều ấy, như đã chép: 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại 

lều Đa-vít đã sụp đổ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta 

sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân 

ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy, 18 

Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa. 
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19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho 

những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết 

thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, 

tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 
21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều 

có những người rao giảng: họ đọc lời của ông trong các hội đường 

mỗi ngày sa-bát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-11 

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, 

để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            2 Cr 5, 15 

Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sóng cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Kh 5, 12 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và  

uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 15, 22-31 

Thánh Thần và chúng tôi quyết định, không đặt lên vai anh em  

một gánh nặng nào khác, ngoài những điều cần thiết. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội 

Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi  

An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, 

biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong 

Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: 

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gởi lời chào anh em 

gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 24 

Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được 

chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh 

em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất 

trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, 

cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông  

Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì 

danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông 

Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: 
28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em 

một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: 29 là kiêng 

ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không 

cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là 

tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.” 
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30 Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống  

An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. 31 Đọc thư 

xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 56, 8-9.10-12 

Đ. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con 

xin đàn hát xướng ca. Thức dậy đi, hồn tôi hỡi, thức dậy đi, hỡi đàn 

sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ, 

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca. Vì tình thương của 

Ngài cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Lạy 

Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và chiếu toả vinh 

quang đầy mặt đất. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                  Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 15, 12-17 

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều 

răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của 

người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn 

hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc 

chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì 

Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; 

Người cứu chuộc chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Cl 2, 12 

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai táng 

với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin vào quyền 

năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. 

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 16, 1-10 

Xin hãy sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, ông Phao-lô đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một 

môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha 

là người Hy-lạp. 2 Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô chứng 

nhận là tốt. 3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, 

nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những 

nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp. 
4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em 

những chỉ thị đã được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban 

bố, để họ tuân giữ. 
5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi 

ngày thêm đông số. 
6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn 

cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a. 7 Khi tới sát 

ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần 

Khí Đức Giê-su không cho phép. 8 Các ông bèn đi qua miền  

My-xi-a mà xuống Trô-a. 
9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: một người miền  

Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-

a giúp chúng tôi!” 10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi 

tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi 

chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 99, 1-2.3.5 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                 Cl 3, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức 

Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 15, 18-21 

Anh em không thuộc về thế gian,  

và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian 

ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả 

như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của 

nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã 

tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời 

Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã 

bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời 

Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả 

những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ 

không biết Đấng đã sai Thầy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho những 

kẻ sẽ tin vào con, xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin 

rằng, Cha đã sai con”. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền 

đi đến tận cùng cõi đất, rằng: Chúa đã giải phóng dân Người.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 8, 5-8.14-17 

Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
5 Hồi ấy, ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và 

rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý 

đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được 

chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu 

lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. 

Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người 

ta rất vui mừng. 
14 Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri 

đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến 

với họ. 15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được 

Thánh Thần. 16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm 

họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 17 Bấy giờ hai 

ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca               Tv 65, 1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh 

Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! 
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Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn 

ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: 

hành động của Người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ! 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua 

sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị 

muôn đời. 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa, đã chẳng bác 

lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                  1 Pr 3, 15-18 

Thân xác Đức Ki-tô đã bị giết chết,  

nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
15 Anh em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người 

làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời 

cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải 

trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay  
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thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng 

trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu 

khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên 

Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. 
18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công 

Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng 

Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, 

Người đã được phục sinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến, 

và ở lại với người ấy”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 14, 15-21 

Thầy sẽ xin Chúa Cha,  

và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em 

yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin 

Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến 

ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian 

không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết 

Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở 

trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng 

anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. 

Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em 

cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong 

Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có 

và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà 

ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu 

mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều 

răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em 

một Đáng bào chữa khác, đến ở với anh em luôn mãi”. Ha-lê-lui-a. 
 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền 

đi đến tận cùng cõi đất, rằng: Chúa đã giải phóng dân Người.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1           Cv 10, 25-26.34-35.44-48 

Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
25 Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, thì ông liền ra 

đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ 

ông ấy lên và nói: “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ 

là người phàm.”  

34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên 

Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa 

và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được 

Người tiếp nhận. 
44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã 

ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. 45 

Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều 

kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả 

các dân ngoại nữa, 46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng 

và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: 47 “Những 

người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có 

thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?” 48 Rồi ông 

truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ 

xin ông ở lại ít ngày. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                   1 Ga 4, 7-10 

Thiên Chúa là tình yêu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 

bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên 

Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương,  
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thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình yêu 

của Thiên Chúa đối với chúng ta, được biểu lộ như thế này: Thiên 

Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà 

chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta 

đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng 

ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến, 

và ở lại với người ấy”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 15, 9-17 

Không có tình thương nào cao cả hơn  

tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
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16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều 

răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em 

một Đáng bào chữa khác, đến ở với anh em luôn mãi”. Ha-lê-lui-a. 
 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ          x. Is 48, 20 

Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được nghe. Rao truyền 

đi đến tận cùng cõi đất, rằng: Chúa đã giải phóng dân Người. Ha-lê-

lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 15, 1-2.22-29 

Thánh Thần và chúng tôi quyết định: Không đặt lên vai  

anh em một gánh nặng nào khác, ngoài những điều cần thiết. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: 

“Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em 

không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối 

và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông 

Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp 

các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này. 
22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội 

Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi  

An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, 

biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong  
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Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:  

Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gởi lời chào anh em gốc 

dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miềm Xy-ri và ki-li-ki-a. 24 Chúng 

tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi 

uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm 

anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết 

định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với 

những người anh em thân mến của chúng tôi là ông  

Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì 

danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông 

Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: 
28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em 

một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: 29 là kiêng 

ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không 

cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là 

tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 66, 2-3.5.6 và 8 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! 

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2             Kh 21, 10-14.22-23 

Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
10 Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem 

tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, 

là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi 

vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như 

ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với 

mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có 

ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, 

phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường thành 

xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của 

Con Chiên. 
22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên 

Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.  
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23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh 

quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến, 

và ở lại với người ấy”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 14, 23-29 

Thánh Thần sẽ làm cho anh em  

nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 

và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì 

không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của 

Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng 

Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng 

đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 

Thầy đã nói với anh em. 
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình 

an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh 

em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: 

“Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì 

hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa 

Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi 

sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Ga 14, 15-16 

Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều 

răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em 

một Đáng bào chữa khác, đến ở với anh em luôn mãi”. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Rm 6, 9 

Từ cõi chết, Đức Kitô đã phục sinh, không bao giờ Người chết 

nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 16, 11-15 

Chúa mở lòng cho bà Ly-đi-a,  

để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
11 Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến 

đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi 

Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh  

Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy 

ngày. 13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ 

sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng 

tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. 
14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải 

điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng 

cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 15 Sau khi bà và 

cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đã coi tôi là 

một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi 

phải nhận lời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 26b.27a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thần Khí sự thật sẽ làm 

chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 15,26-16,4a 

Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15.26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng 

Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, 

Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm 

chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh 

em ở với Thầy ngay từ đầu”. 
16.1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp 

ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ 

kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ 

làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 
4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ 

hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 20, 19 

Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói: “Chúc anh em được 

bình an”. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Kh 19, 7.6 

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức 

Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta, đã lên ngôi hiển trị.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 16, 22-34 

Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
22 Hồi ấy, đám đông ở Phi-lip-phê nổi lên chống ông Phao-lô và 

ông Xi-la. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh 

đánh đòn. 23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và  
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truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. 24 Được lệnh đó, 

người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. 
25 Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca 

cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. 26 Bỗng 

nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. 

Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người 

buột tung ra. 27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở 

toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn 

đi. 28 Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại mình làm chi: 

chúng tôi còn cả đây mà!” 
29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình 

dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la, 30 rồi đưa hai ông ra ngoài và 

nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?” 31 Hai ông 

đáp: “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” 
32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người 

trong nhà ông ấy. 33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem 

hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa 

cùng với tất cả người nhà. 34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn 

bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 137, 1-2a.2bc-3.7c-8 

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. 

Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, 

con phủ phục tôn thờ. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho 

con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng             x. Ga 16, 7.13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy sẽ sai Thần Khí sự 

thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 16, 5-11 

Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy 

đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi 

đâu? 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập 

ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho 

anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không 

đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với 

anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai 

lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng 

không tin vào Thầy; 10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa  
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Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11 về việc xét xử: vì Thủ 

lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới 

được hưởng vinh quang dành cho Người. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Tv 17, 50 

Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, và loan truyền 

danh Chúa cho anh em của con. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                 Cv 17,15.22-18,1 

Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ,  

thì tôi xin rao giảng cho quý vị. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
17.15 Hồi ấy, các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na 

rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê 

phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt. 
22 Một hôm, đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô 

nói: “Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị 

là người sùng đạo hơn ai hết. 23 Thật vậy, khi rảo qua thành phố và 

nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn 

thờ, trên đó khắc chữ: “Kính thần vô danh”. Vậy Đấng quý vị không 

biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.   
24 “Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, 

Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con 

người làm nên. 25 Người cũng không cần được bàn tay con người 

phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài 

sự sống, hơi thở và mọi sự. 26 Từ một người duy nhất, Thiên Chúa 

đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã  
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vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của 

họ. 27 Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà 

tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người 

chúng ta. 28 Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử 

động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: “Chúng ta 

cũng thuộc dòng giống của Người. 
29 “Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được 

nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí 

con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá”. 
30 “Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta 

không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng 

mọi người ở mọi nơi phải sám hối, 31 vì Người đã ấn định một ngày 

để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ 

định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị 

này sống lại từ cõi chết.” 
32 Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì 

nói: “Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy.” 33 Thế là 

ông Phao-lô bỏ họ mà đi. 34 Nhưng có mấy người đã theo ông và tin 

Chúa, trong số đó có ông Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng  

A-rê-ô-pa-gô và một phụ nữ tên là Đa-ma-ri cùng những người khác 

nữa. 18.1 Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 148, 1-2.11-12.13.14 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Thế lực dân Người, Người đã nâng cao. Đó là bài ca tụng 

của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Ít-ra-en, dân 

gần gũi với Người. 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 14, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ 

ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn 

mãi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 16, 12-15 

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn 

nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có  
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sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em 

tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất 

cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em 

biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ 

lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha 

có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của 

Thầy mà loan báo cho anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Ga 15, 16.19 

Chúa nói: “Thầy đã chọn anh em, là những người ở giữa thế 

gian, để anh em ra đi thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn 

tại”. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Nơi nào cử hành lễ Chúa Thăng Thiên vào chúa Nhật tới, thì hôm 

nay đọc các bài đọc sau: 

Ca nhập lễ         x. Tv 67, 8-9.20 

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành, mở đường cho họ 

đi và ở giữa họ, đất đã rung chuyển, trời cũng tan chảy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 18, 1-8 

Ông Phao-lô ở lại nhà họ,  

cùng làm việc và thảo luận tại hội đường. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô. 2 Tại đây, ông 

gặp một người Do-thái tên là A-qui-la, quê ở Pon-tô, vừa mới từ  

I-ta-li-a đến, cùng với vợ là Pơ-rít-ki-la, vì hoàng đế Cơ-lau-đi-ô đã 

ra lệnh cho mọi người Do-thái phải rời Rô-ma. Ông Phao-lô đến 

thăm hai ông bà, 3 và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng 

làm việc: họ làm nghề dệt lều. 4 Mỗi ngày sa-bát, ông thảo luận tại 

hội đường, cố thuyết phục cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp. 
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5 Khi ông Xi-la và ông Ti-mô-thê từ Ma-kê-đô-ni-a xuống, thì 

ông Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do-thái 

biết rằng Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô. 6 Bởi họ chống đối và nói 

lộng ngôn, nên ông giũ áo mà bảo họ: “Máu các người cứ đổ xuống 

trên đầu các người! Phần tôi, tôi vô can; từ nay trở đi, tôi sẽ đến với 

người ngoại.” 7 Ông rời bỏ chỗ ấy đến nhà một người ngoại tôn thờ 

Thiên Chúa, tên là Ti-xi-ô Giút-tô, ở sát bên hội đường. 8 Ông  

Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều 

người Cô-rin-tô đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu 

phép rửa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              x. Ga 14, 18;16,22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy sẽ không để anh em 

mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 16, 16-20 

Anh em sẽ lo buồn,  

nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh 

em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy 

Thầy.” 
17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi 

nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: “Ít lâu nữa, anh em sẽ 

không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” và 

“Thầy đến cùng Chúa Cha?” 18 Vậy các ông nói: “Ít lâu nữa” nghĩa 

là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” 19 Đức Giê-su biết là các 

ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau 

về lời Thầy nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít 

lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: 

anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em 

sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                  Kh 5, 9-10 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con, thuộc 

mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho 

chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 18, 9-18 

Thầy có một dân đông đảo trong thành này. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
9 Khi ông Phao-lô đang ở Cô-rin-tô, thì vào một đêm, Chúa bảo 

ông trong một thị kiến rằng: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, 
10 vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một 

dân đông đảo trong thành này.” 11 Ông Phao-lô ở lại đó một năm 

rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. 
12 Thời ông Ga-li-on làm thống đốc tỉnh A-khai-a, người  

Do-thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô; họ đưa ông ra toà 13 và 

nói: “Tên này xúi giục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với Lề 

Luật.” 14 Ông Phao-lô toan mở miệng, thì ông Ga-li-on đã nói với 

người Do-thái: “Hỡi người Do-thái, giả như có gì là trái Luật hay 

phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. 15 

Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, 

luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi, tôi 

không muốn xét xử những điều ấy.” 16 Rồi ông đuổi họ ra khỏi toà 

án. 17 Mọi người liền túm lấy ông Xốt-thê-nê, trưởng hội đường, mà 

đánh túi bụi ngay trước toà án. Nhưng ông Ga-li-on chẳng bận tâm 

gì về việc này. 
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18 Ông Phao-lô còn ở lại Cô-rin-tô khá lâu, rồi từ giã các anh 

em và vượt biển sang miền Xy-ri, cùng với bà Pơ-rít-ki-la và ông  

A-qui-la. Trước đó, tại Ken-khơ-rê, ông xuống tóc, vì có lời khấn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 46, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chính Người bắt muôn dân muôn nước, phải phục quyền và 

quỵ luỵ chúng tôi. Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp, cơ 

nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp, được nở mặt nở mày. 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên 

nào, đàn ca nữa kính Vua ta! 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng                 x. Lc 24, 26 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, và từ cói 

chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Ga 16, 20-23a 

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo 

thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui 

mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành 

niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của 

mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, 

bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế 

gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ 

gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, 

không ai lấy mất được. 23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy 

gì nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Rm 4, 25 

Đức Kitô Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và 

Người đã sống lại, để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             1 Pr 2, 9 

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những 

công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 18, 23-28 

Ông A-pô-lô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng: 

Đức Giê-su là Đấng ki-tô. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
23 Sau khi lưu lại An-ti-ô-khi-a một thời gian, ông Phao-lô ra đi, 

lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ 

được vững mạnh. 
24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đã 

đến Ê-phê-xô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh 

Thánh. 25 Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông 

thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức 

Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an. 26 Ông bắt 

đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà 

Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà trình bày Đạo của 

Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. 
27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em 

khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến 

nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, 28 vì ông 

mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà 

minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 46, 2-3.8-9.10 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa 

ngự trên toà uy linh cao cả. 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kìa vương hầu các dân tề tựu, cùng dân Thiên Chúa, Chúa 

của Áp-ra-ham. Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, 

Đấng siêu việt ngàn trùng. 

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 16, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã 

đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian, mà đến cùng Chúa Cha.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 16, 23b-28 

Chúa Cha yêu mến anh em,  

vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy 

bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban 

cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin 

gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh 

em nên trọn vẹn. 
25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ 

đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, 

nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 
26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói 

với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, 

chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và 

tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến 

và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa 

Cha.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 24 

Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà 

Cha đã ban cho con. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ             Cv 1, 11 

Hỡi các bạn miền Ga-li-lê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời? 

Các bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá 

quang lâm như vậy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 1, 1-11 

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. 

Khởi đầu sách Công vụ tông đồ. 
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường 

thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, 

kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, 

Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh 

Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy 

là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, 

Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 

Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền 

cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại 

mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy 

nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em 

thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” 
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa 

Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en 

không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn 

Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 

anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các 

miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” 
9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có 

đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người 

nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người 

đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và  
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nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức 

Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự 

đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 46, 2-3.6-7.8-9 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên 

nào, đàn ca nữa kính Vua ta! 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa 

ngự trên toà uy linh cao cả. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            Ep 1, 17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa 

của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn 

ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi 

lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã 

nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang 

phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực 

vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó 

chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu 

dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và 

đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức  

Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có 

được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới 

tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt 

Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể 

Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được 

viên mãn. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Cúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho 

muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ             Cv 1, 11 

Hỡi các bạn miền Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời? Các 

bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá quang 

lâm như vậy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                            Cv 1, 1-11 

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. 

Khởi đầu sách Công vụ tông đồ. 
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường 

thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, 

kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, 

Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh 

Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy 

là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, 

Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 

Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền 

cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại 

mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy 

nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em 

thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” 
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa 

Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en 

không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn 

Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 

anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các 

miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” 
9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có 

đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người 

nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người 

đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và  
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nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức 

Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự 

đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 46, 2-3.6-7.8-9 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên 

nào, đàn ca nữa kính Vua ta! 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa 

ngự trên toà uy linh cao cả. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            Ep 1, 17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa 

của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn 

ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi 

lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã 

nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang 

phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực 

vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó 

chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu 

dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và 

đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức  

Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có 

được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới 

tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt 

Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể 

Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được 

viên mãn. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc            Ep 4, 1-13 

Chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
1 Anh em thân mến, tôi là Phao-lô, người đang bị tù vì Chúa, tôi 

khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên 

Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ 

và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em 

hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn 

ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí,  
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cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy 

vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một 

Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi 

người và trong mọi người. 
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo 

mức độ Đức Ki-tô ban cho. 8 Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Người 

đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài 

người. 
9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống 

tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? 10 Đấng đã xuống cũng chính 

là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên 

mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người 

nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa 

làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để 

làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến 

khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự 

nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, 

tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn                 Ep 4, 1-7.11-13 

Chúng ta đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
1 Anh em thân mến, tôi là Phao-lô, người đang bị tù vì Chúa, tôi 

khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên 

Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ 

và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em 

hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn 

ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, 

cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy 

vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một 

Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi  
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người và trong mọi người. 7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận 

được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.  
11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người 

nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa 

làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để 

làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến 

khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự 

nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, 

tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Cúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho 

muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 16, 15-20 

Đức Giê-su được đưa lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một, và nói với 

các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
 

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ             Cv 1, 11 

Hỡi các bạn miền Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời? Các 

bạn thấy Đức Giêsu lên trời làm sao, Người cũng sẽ ngự giá quang 

lâm như vậy. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 1, 1-11 

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. 

Khởi đầu sách Công vụ tông đồ. 
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường 

thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, 

kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, 

Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh 

Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy 

là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, 

Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 

Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền 

cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại 

mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy 

nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em 

thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” 
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa 

Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en 

không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn 

Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 

anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các 

miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” 
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9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có 

đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người 

nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người 

đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và 

nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức 

Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự 

đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 46, 2-3.6-7.8-9 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên 

nào, đàn ca nữa kính Vua ta! 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa 

ngự trên toà uy linh cao cả. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            Ep 1, 17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa 

của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn 

ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi 

lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã 

nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang 

phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực 

vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó 

chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu 

dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và 

đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức  

Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có 

được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới 

tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt 

Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể 

Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được 

viên mãn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc           Dt 9, 24-28;10,19-23 

Đức Ki-tô đã vào chính cõi trời. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
9.24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do 

tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung 

thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng 

trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. 25 Người vào đó, 

không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng 

tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. 26 

Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới 

được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã 

xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính 

mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán 

xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội 

lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này 

không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi 

Người. 
10.19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta 

được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta 

một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân 

xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu 

nhà Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với 

một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã 

được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được 

tắm rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng 

niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng 

trung tín. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Cúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho 

muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 24, 46-53 

Đang khi chúc lành,  

thì Người rời khỏi các ông, và được đem lên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời 

Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ 

ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn 

tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 “Phần 

Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, 

hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao 

ban xuống.” 
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay 

chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi 

các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi 

trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ 

mà chúc tụng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7-9 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, nghĩ về Ngài lòng 

con đã nói: “Hãy tìm kiếm thánh nhan”. Lạy Chúa, con tìm thánh 

nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 1, 12-14 

Tất cả các Tông Đồ đều đồng tâm nhất trí,  

chuyên cần cầu nguyện. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi 

gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, 

cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các 

ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô,  

Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô,  

Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá 

Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng 

tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, 

với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức  

Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 26, 1.4.7-8a 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                  1 Pr 4, 13-16 

Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
13 Anh em thân mến, được chia sẻ những đau khổ của Đức  

Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang 

Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. 14 Nếu bị sỉ 

nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh 

hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 15 

Đừng có ai trong anh em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, 

làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác; 16 mà nếu có 

ai phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy 

tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              x. Ga 14, 18;16,22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy sẽ không để anh em 

mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 1-11a 

Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn 

vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm 

nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã 

ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên 

Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là 

Giê-su Ki-tô. 
4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công 

trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn 

vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được 

hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ 

giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ 

thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 

Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi 

Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận 

những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là 

Cha đã sai con. 
9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, 

nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 

Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều 

là của con; và con được tôn vinh nơi họ. 11 Con không còn ở trong 

thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng 

Cha. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Chúa Giêsu nói: “Con cầu xin cho họ nên một, như chúng ta là 

một”. Ha-lê-lui-a. 
 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7-9 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, nghĩ về Ngài lòng 

con đã nói: “Hãy tìm kiếm thánh nhan”. Lạy Chúa, con tìm thánh 

nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1               Cv 1, 15-17.20a.20c-26 

Một trong những anh em đó,  

phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng: Người đã phục sinh. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em - 

có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt- Ông nói: 16 

“Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh 

Thần đã dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở 

thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. 17 Y đã là 

một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục 

vụ của chúng tôi. 20a Thật thế, trong sách Thánh vịnh có chép rằng: 
20c “Ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó”. 

21 “Vậy phải làm thế này: có những anh em đã cùng chúng tôi 

đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, 22 kể 

từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa 

bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải 

cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.” 
23 Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng 

gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. 24 Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, 

chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ 

cho thấy Chúa chọn ai 25 để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ  
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Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” 26 Họ rút thăm, thăm trúng 

ông Mat-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 102, 1-2.11-12.19-20ab 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ 

muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng 

dũng mãnh thực hiện lời Người. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                       1 Ga 4, 11-16 

Ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa,  

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 

như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Thiên Chúa chưa ai 

được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, 

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi 

chúng ta mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết 

được rằng, chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng 

ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và làm chứng 

rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế 

gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên 

Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết, tình yêu của Thiên Chúa nơi 

chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại 

trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 14,18;16,22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chú nói: “Thầy sẽ không để anh em 

mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Lạy Cha, xin cho họ nên một trong chúng ta! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con 

đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Chúa Giêsu nói: “Con cầu xin cho họ nên một, như chúng ta là 

một”. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C 

Ca nhập lễ           Tv 26, 7-9 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, nghĩ về Ngài lòng 

con đã nói: “Hãy tìm kiếm thánh nhan”. Lạy Chúa, con tìm thánh 

nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                          Cv 7, 55-60 

Tôi thấy Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
55 Bấy giờ, được đầy ơn Thánh Thần, ông Tê-pha-nô đăm đăm 

nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng 

bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con 

Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai 

lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các 

nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 

Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa 

Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn 

tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an 

nghỉ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 96, 1 và 2b.6 và 7c.9 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Bệ ngai rồng là công minh chính trực. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân 

được thấy vinh quang Người. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa 

đi! 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa, là Đấng Cao Cả trên 

khắp địa cầu, Ngài trổi vượt chư thần hết thảy. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2        Kh 22, 12-14.16-17.20 

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến! 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
12 Tôi là Gio-an, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: “Đây, chẳng 

bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi 

người tuỳ theo việc mình làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu 

và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. 14 Phúc thay những kẻ giặt 

sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa 

mà vào Thành!  

16 “Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi 

để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các Hội Thánh. 

Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đa-vít, là Sao Mai sáng ngời.” 
17 Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai nghe, 

hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!” Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến 

lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. 
20 Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: “Phải, chẳng 

bao lâu nữa Ta sẽ đến.” A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến! 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Ga 14,18;16,22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chú nói: “Thầy sẽ không để anh em 

mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Xin cho họ được hoàn toàn nên một. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng 

còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, 

như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng 

ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã 

ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một 

như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ 

được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính 

Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 17, 22 

Chúa Giêsu nói: “Con cầu xin cho họ nên một, như chúng ta là 

một”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Cv 1, 8 

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người 

ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy, 

cho đến tận cùng trái đất. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 19, 1-8 

Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi ấy, trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi 

qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ 
2 và hỏi họ: “Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” 

Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề 

được nghe nói.” 3 Ông hỏi: “Vậy anh em đã được chịu phép rửa 

nào?” Họ đáp: “Phép rửa của ông Gio-an.” 4 Ông Phao-lô nói: “Ông 

Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào 

Đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-su.” 5 Nghe nói thế, họ chịu phép 

rửa nhân danh Chúa Giê-su. 6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì 

Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. 7 Cả 

nhóm có chừng mười hai người. 
8 Ông Phao-lô vào hội đường, và trong vòng ba tháng, ông 

mạnh dạn rao giảng, thảo luận về Nước Thiên Chúa và cố gắng 

thuyết phục họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 67, 2-3.4-5ab.6-7ab 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

1) Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, kẻ ghét 

Người phải chạy trốn Thánh Nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị 

Chúa cuốn đi; như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu 

vong khi giáp mặt Chúa Trời. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Những người công chính, múa nhảy mừng vui trước mặt 

Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn 

ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa 

cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                   Cl 3, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức 

Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 16, 29-33 

Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy 

nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con 

nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi  
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Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức 

Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến 

rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc 

một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 
33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được 

bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng 

can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 18 

Chúa nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi: Thầy sẽ lại đến 

với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng”. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ                Kh 1, 17-18 

Chúa phán: “Ta là Đầu và là Cuối, Ta là Đấng hằng sống. Ta đã 

chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời”. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 20, 17-27 

Tôi đã chạy hết chặng đường,  

chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
17 Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong 

Hội Thánh Ê-phê-xô. 18 Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ: 

“Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-xi-a, tôi đã luôn 

luôn cư xử với anh em thế nào. 19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng 

khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những 

âm mưu của người Do-thái. 20 Anh em biết tôi đã không bỏ qua một 

điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy 

anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. 21 Tôi đã khuyến 

cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, 

và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta”. 
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22 “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà 

không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, 23 trừ ra điều này, là tôi 

đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích 

và gian truân đang chờ đợi tôi. 24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật 

chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn 

chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho 

Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa”. 
25 “Giờ đây tôi biết rằng: tất cả anh em, những người tôi đã đến 

thăm để rao giảng Nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt 

tôi nữa. 26 Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng: nếu có 

ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can. 27 Thật tôi đã không bỏ 

qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên 

Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 67, 10-11.20-21 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu 

hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của 

Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu 

đối với kẻ khó nghèo. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, Thiên Chúa cứu độ ta, 

Người đỡ nâng ta. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, lối 

thoát khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ 

ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn 

mãi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 1-11a 

Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn 

vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm 

nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã 

ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên 

Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là 

Giê-su Ki-tô. 
4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công 

trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn 

vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được 

hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ 

giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ 

thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 

Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi 

Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận 

những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là 

Cha đã sai con. 
9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, 

nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 

Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều 

là của con; và con được tôn vinh nơi họ. 11 Con không còn ở trong 

thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng 

Cha. Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Ga 14, 26 

Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy 

anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã  

nói với anh em. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ               Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng 

hò reo. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 20, 28-38 

Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa,  

Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
28 Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh  

Ê-phê-xô rằng: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể 

đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy 

chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua 

bằng máu của chính mình. 
29 Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột 

nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng 

ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, 

hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh 

thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng 

khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. 
32 Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời 

ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được 

hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. 
33 Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 

Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những 

người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho  
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anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm 

lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì 

có phúc hơn là nhận.” 
36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối 

xuống cầu nguyện. 37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. 38 

Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông 

nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 67, 29-30.33-35a.35b-36c 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài, việc đã 

làm cho chúng con, xin Ngài củng cố. Từ thánh điện Ngài ở  

Giê-ru-sa-lem, là nơi vua chúa về triều cống. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn 

ca mừng Chúa, Đấng ngự chốn cửu trùng, chốn cửu trùng thái cổ. 

Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng. Hãy nhìn nhận sức uy 

hùng của Thiên Chúa. 

Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en, sức uy 

hùng xuất hiện trên mây thẳm. Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra 

Người là Đấng khả tôn khả uý. Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en, 

Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. 
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Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý. Xin 

hãy thánh hiến chúng con trong sự thật. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Xin cho họ nên một như chúng ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con 

đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 15, 26-27 

Chúa nói: “Khi Đấng bào chữa đến, Đấng Thầy sẽ gửi đến với 

anh em, Người là Thần Khí sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người 

sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em cũng sẽ làm chứng”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ              Dt 4, 16 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân 

sủng, để được xót thương, và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                 Cv 22,30;23,6-11 

Con cũng phải làm chứng tại Rô-ma nữa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
22.30 Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông 

Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các 

thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông 

Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ. 
23.6 Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc 

phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn 

tiếng giữa hội nghị: “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc 

dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà 

tôi bị đưa ra xét xử.” 7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và 

người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. 8 Thật vậy, 

người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên 

sứ hay quỷ thần; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. 9 Người ta la 

lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản 

đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết 

đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy?” 10 Hai bên 

chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-

lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà 

đưa về đồn. 
11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: “Hãy vững lòng! 

Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì 

con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ”. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 
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Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 17, 21 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên 

một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng, 

Cha đã sai Con”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Xin cho họ được hoàn toàn nên một. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng 

còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, 

như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng 

ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã 

ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một 

như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ 

được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính 

Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Ga 16, 7 

Chúa nói: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lời cho 

anh em, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng bào chữa sẽ không đến với 

anh em”. Ha-lê-lui-a. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

Ca nhập lễ             Kh 1, 5-6 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và lấy máu mình thanh tẩy 

chúng ta sạch tội lỗi, làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế, 

để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                        Cv 25, 13-21 

Đức Giê-su đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
13 Hồi ấy, vua Ác-ríp-pa và bà Béc-ni-kê đến Xê-da-rê chào 

mừng ông Phét-tô. 14 Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Phét-tô 

mới đem vụ ông Phao-lô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: “Ở đây 

có một người tù ông Phê-lích để lại. 15 Khi tôi tới Giê-ru-sa-lem, các 

thượng tế và các kỳ mục Do-thái đến kiện và xin tôi kết án người 

ấy. 16 Tôi đã trả lời họ rằng người Rô-ma không có lệ nộp bị cáo 

nào, trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo, và được cơ hội 

biện hộ về lời tố cáo. 17 Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút 

trì hoãn, ngày hôm sau tôi ra ngồi toà và truyền điệu đương sự đến. 
18 Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội 

trạng nào như tôi tưởng. 19 Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số 

vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một 

ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. 20 

Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi 

hỏi xem ông ta có muốn đi Giê-ru-sa-lem để được xử tại đó về vụ 

này không. 21 Nhưng Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho 

Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi 

giải lên hoàng đế.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 102, 1-2.11-12.19-20ab 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ 

muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng 

dũng mãnh thực hiện lời Người. 

Đ. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 26 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, 

và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 21, 15-19 

Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô rằng: “Này anh 

Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 

Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” 

Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con 

yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 

Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng 

lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra 

cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 

Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh 

Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 16, 13 

Chúa nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em 

tới sự thật toàn diện”. Ha-lê-lui-a. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

( Thánh lễ Ban sáng) 

Ca nhập lễ              Cv 1, 14 

Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng 

với một số phụ nữ, với bà maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh 

em của Đức Giêsu. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1              Cv 28, 16-20.30-31 

Ông Phao-lô ở lại Rô-ma và rao giảng Nước Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng 

cùng với người lính canh giữ ông. 
17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. Khi họ đã tới 

đông đủ, ông nói với họ: “Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không 

làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại 

Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, 

họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người 

Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế  

Xê-da; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. 20 Đó là lý 

do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì 

niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này.” 
30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp 

đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa 

và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp 

ngăn trở nào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 10, 4.5 và 7 

Đ. Những kẻ sống ngay lành, được chiêm ngưỡng thánh nhan. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Đức Chúa ngự trong thánh điện, ngai Đức Chúa đặt trên cõi 

trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân. 

Đ. Những kẻ sống ngay lành, được chiêm ngưỡng thánh nhan. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo 

tàn. Quả thật Chúa là Đấng công chính, ưa thích điều chính trực; 

những kẻ sống ngay lành, được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. 

Đ. Những kẻ sống ngay lành, được chiêm ngưỡng thánh nhan. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              x. Ga 16,7.13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy sẽ sai Thần Khí sự 

thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 21, 20-25 

Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó, 

và lời chứng của người ấy là xác thực. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức  

Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình 

vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ 

nộp Thầy?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức  

Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” 22 Đức Giê-su đáp: “Giả 

như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì 

đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa 

anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không 

nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả 

như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì 

đến anh?” 
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24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. 

Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 
25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng 

điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các 

sách viết ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 16, 14 

Chúa nói: “Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ loan báo 

cho anh em những gì Người nhận từ nơi Thầy”. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

THÁNH LỄ VỌNG 

Các bài đọc sau đây, được đọc trong thánh lễ cử hành chiều thứ bảy, 

trước hoặc sau Kinh Chiều I, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 

Ca nhập lễ             Rm 5, 5; 8,11 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ 

Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Chọn một trong những bài sau đây)      St 11, 1-9 

Người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó,  

Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ 

như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng 

bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc 

gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen 

làm hồ. 4 Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một 

tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để 

khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.” 
5 Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang 

xây. 6 Đức Chúa phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, 

nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, 

chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7 Nào! Ta xuống 

và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai 

hiểu ai nữa.” 8 Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi 

trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, 

người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm 

xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, 

Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:            Xh 19, 3-8a.16-20b 

Đức Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Xi-nai, trước mắt toàn dân. 

Trích sách Xuất hành. 
3 Ngày ấy, ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức 

Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo 

cho con cái Ít-ra-en thế này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập 

thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem 

đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và 

giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu 

riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là 

một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói 

với con cái Ít-ra-en.” 7 Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong 

dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho 

ông. 8 Toàn dân nhất trí đáp lại: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, 

chúng tôi xin làm theo.”  
16 Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày 

đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều 

run sợ. 17 Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên 

Chúa; họ đứng dưới chân núi. 18 Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì 

Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò 

lửa và cả núi rung chuyển mạnh. 19 Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên 

rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. 20b 

Đức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:         Ed 37, 1-14 

Các xương khô kia ơi,  

Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Ngày ấy, tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí 

đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 

Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la  
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liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi: “Hỡi con 

người, liệu các xương này có hồi sinh được không?” Tôi thưa: “Lạy 

Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” 4 Bấy 

giờ, Người bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi 

hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. 5 

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Đây Ta 

sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6 

Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ 

trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và 

các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là 

Đức Chúa.” 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng 

động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích 

lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; 

thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở 

nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; 

tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: Đức Chúa 

là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, 

hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi 

sinh.” 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền 

nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng 

lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể. 
11 Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó 

chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: “Xương cốt 

chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi 

đời!” 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Đức 

Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở 

huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các 

ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức 

Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi 

huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi 

và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất  
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của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức 

Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:             Ge 3, 1-5 

Ta sẽ đổ thần khí trên tôi nam tớ nữ của Ta. 

Trích sách ngôn sứ Giô-en. 
3.1 Có lời Đức Chúa phán: “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy 

người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người 

già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. 2 Trong những ngày 

đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ. 3 Ở dưới đất cũng 

như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột 

khói. 4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước 

khi Ngày của Đức Chúa xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng. 
5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu 

độ, vì trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người được 

thoát nạn như lời Đức Chúa đã phán. Và sẽ có những người được 

Đức Chúa kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca               Tv 103, 1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm 

liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho 

ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê 

ơn phước. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. 

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài 

đổi mới mặt đất này. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                   Rm 8, 22-27 

Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, 

bằng những tiếng rên siết khôn tả. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
22 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn 

loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không 

phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng 

ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi 

Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân 

xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn 

còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không 

còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy 

rồi? 25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó 

là chúng ta bền chí đợi chờ. 
26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, 

cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu 

mến Ngài. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng         Ga 7, 37-39 

Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng 

nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai 

khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh 

Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng 

sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào 

Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, 

vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 7, 37 

Vào ngày bế mạc kỳ đại lễ, Đức Giêsu đứng và lớn tiếng nói 

rằng: “Ai khát hãy đến với tôi mà uống”. Ha-lê-lui-a. 
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CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY 

Ca nhập lễ               Kn 1, 7 

Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên kết hết mọi 

người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc: 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ 

Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                    Cv 2, 1-11 

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, 

họ bắt đầu nói các thứ tiếng. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 

bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy 

cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình 

lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai 

nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng 

khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. 
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, 

từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. 

Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 
7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không 

phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe 

họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?  
9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-

xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có 

người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng  

Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 
11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo 

Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng  
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tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên 

Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 103, 1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên 

hình vạn trạng! Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. 

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,  là chúng được dựng nên, và Ngài 

đổi mới mặt đất này. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa 

làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui 

thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2             1 Cr 12, 3b-7.12-13 

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí,  

để trở nên một thân thể. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là 

Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 
4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 

Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có 

nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm 

mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một 

cách, là vì ích chung.  
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có 

nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là 

một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca tiếp liên 

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, 

Xin ngự đến trần gian, 

Tự trời cao gởi xuống 

Nguồn ánh sáng tỏa lan. 
 

Lạy Cha kẻ bần hàn, 

Đấng tặng ban ân điển 

Và soi dẫn nhân tâm, 

Cúi xin Ngài ngự đến! 
 

Đấng ủi an tuyệt diệu 

Thượng khạc của tâm hồn 
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Ôi ngọt ngào êm dịu 

Dòng suối mát chảy tuôn! 
 

Khi vất vả lao công, 

Ngài là nơi an nghỉ, 

Gió mát đuổi cơn nồng, 

Tay hiền lau giọt lệ. 
 

Hỡi hào quang linh diệu, 

Xin chiếu giãi ánh hồng 

Vào tâm hồn tín hữu 

Cho rực rỡ trinh trong. 
 

Không thần lực phù trì 

Kẻ phàm nhân cát bụi, 

Thật chẳng có điều chi 

Mà không là tội lỗi. 
 

Hết những gì nhơ bẩn, 

Xin rửa cho sạch trong, 

Tưới gội nơi khô cạn, 

Chữa lành mọi vết thương. 
 

Cứng cỏi uốn cho mềm, 

Lạnh lùng xin sưởi ấm, 

Những đường nẻo sai lầm, 

Sửa sang cho ngay thẳng. 
 

Những ai hằng tin tưởng 

Trông cậy Chúa vững vàng, 

Dám xin Ngài rộng lượng 

Bảy ơn thánh tặng ban. 
 

Nguyện xin Chúa thưởng công 

Cuộc đời dày đức độ, 

Ban niềm vui muôn thuở 

Sau giờ phút lâm chung. 

A-men. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng           

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, 

cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu 

mến Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 19-23 

Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  

Anh em hãy nhận lấy thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ 

ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su 

đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Cv 2, 4.11 

Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần, và loan báo những kỳ 

công của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ        

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, vì Người hằng xót thương chúng ta. 

Bài đọc 1             Xh 34, 4b-6.8-9 

Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. 

Trích sách Xuất hành. 
4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của 

Đức Chúa, tay mang hai bia đá. 
5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. 

Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt 

ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ 

bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. 8 Ông Mô-sê vội 

vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con 

được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này 

là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm 

và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của 

Ngài.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Đn 3, 52+-56+ 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh 

Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca 

tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, 

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. 
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Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

3) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn 

vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng 

Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh 

muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Bài đọc 2               2 Cr 13, 11-13 

Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, tình thương của Chúa Cha,  

và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
11 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. 

Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. 

Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng 

anh em. 
12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người 

thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. 
13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa 

Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của 

Thánh Thần. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Kh 1, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có 

và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 3, 16-18 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,  

để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên 

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của 

Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án 

thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ 

không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một 

Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí 

của con mình, đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha 

ơi!”. 
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LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ        

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, vì Người hằng xót thương chúng ta. 

Bài đọc 1                Đnl 4, 32-34.39-40 

Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa  

là Thiên Chúa, và ngoài Người ra, không có thần nào khác. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
32 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ 

hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa 

dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân 

trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã 

nghe điều giống như vậy chăng? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng 

Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn 

còn sống không? 34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho 

mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, 

dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy 

quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không? 
39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều 

này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên 

Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40 Anh (em) phải giữ các 

thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh 

(em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh 

phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em).” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 32, 4-5.6 và 9.18-19.20 và 22 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở 

tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, 

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

4) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Bài đọc 2                   Rm 8, 14-17 

Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử,  

nhờ đó chúng ta được kêu lên: Ap-ba! Cha ơi! 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
14 Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 

dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không 

lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như 

xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng 

ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực 

cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã 

là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức  
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là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với 

Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Kh 1, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có 

và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân,  

nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí 

của con mình, đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha 

ơi!”. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ        

Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, vì Người hằng xót thương chúng ta. 

Bài đọc 1                    Cn 8, 22-31 

Trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra. 

Trích sách Châm ngôn. 
22 Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa nói thế này: “Đức Chúa đã 

dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình 

của Người từ thời xa xưa nhất. 23 Ta đã được tấn phong từ đời đời, 

từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. 24 Khi chưa có các vực thẳm, 

khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. 
25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò 

nổng, ta đã được sinh ra, 26 khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với 

khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. 27 Đã có ta 

hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn 

trên mặt vực thẳm, 28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao 

và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, 29 khi Người định ranh 

giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho 

đất. 30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm 

vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, 31 vui chơi 

trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 8, 4-5.6-7.8-9 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

1) Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã 

an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, 

mà Chúa phải bận tâm? 
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Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

2) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban 

vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay 

Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

3) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời 

cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

Bài đọc 2                       Rm 5, 1-5 

Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta,  

ta đến cùng Chúa Cha nhờ Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, 

chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta 

vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện 

nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh 

quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn 

tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen 

chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai 

được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy 

như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình 

yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban 

cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            x. Kh 1, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có 

và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 16, 12-15 

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy;  

Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy, mà loan báo cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn 

nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có 

sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em 

tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất 

cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em 

biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ 

lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha 

có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của 

Thầy mà loan báo cho anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Gl 4, 6 

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí 

của con mình, đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha 

ơi!”. 
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LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                    Tv 80, 17 

Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho 

uống thỏa thuê. 

Bài đọc 1                Đnl 8, 2-3.14b-16a 

Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn  

mà anh em cũng như cha ông anh em chưa từng biết. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
2 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân ít-ra-en rằng: Anh (em) phải 

nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 

đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh 

(em) phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết 

lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người 

hay không. 3 Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã 

cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha 

ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận 

biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống 

nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra.  
14 Anh (em) đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 

Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người 

đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn 

lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã 

khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống. 16 

Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha 

ông anh (em) chưa từng biết. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 147, 12-13.14-15.19-20 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

2) Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hoả tốc chạy đi. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Bài đọc 2               1 Cr 10, 16-17 

Chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người,  

chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 

Trích thư thứ nhất bcủa thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên 

Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta 

cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể 

Người sao? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ 

cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một 

thân thể. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ 

trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 6, 51-58 

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh 

hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 

Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống.” 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm 

sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su 

nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và 

uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy 

sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật 

là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở 

lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 

và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà 

được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như 

bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 

sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với Người ấy”. 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM B 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                    Tv 80, 17 

Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho 

uống thỏa thuê. 

Bài đọc 1              Xh 24, 3-8 

Đây là máu giao ước Đức Ki-tô đã lập với anh em. 

Trích sách Xuất hành. 
3 Ngày ấy, khi từ núi Xi-nai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho dân 

mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: 

“Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” 4 Ông Mô-sê 

chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập 

một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai 

chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng 

những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. 6 Ông 

Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia 

thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. 

Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành 

và tuân theo.” 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: 

“Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những 

lời này.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 115, 12-13.15-16.17-18 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 
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2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của 

nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Bài đọc 2                     Dt 9, 11-15 

Máu của Đức Ki-tô thanh tẩy lương tâm chúng ta. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
11 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc 

lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một 

cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm 

nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào 

cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính 

máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu 

chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, 

nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế 

còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 
14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh 

Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn 

dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta 

khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ 

Thiên Chúa hằng sống. 
15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái 

chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao 

ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền 

lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ 

trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Mc 14, 12-16.22-26 

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là 

ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy 

muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người 

sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một 

người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 

Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 

“Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 

đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã 

được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng 

ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như 

Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc 

tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây 

là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao 

cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: 

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy 

bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây 

nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên 

Chúa.” 
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với Người ấy”. 
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LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM C 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                    Tv 80, 17 

Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho 

uống thỏa thuê. 

Bài đọc 1                   St 14, 18-20 

Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu. 

Trích sách Sáng thế. 
18 Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua 

thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa 

Tối Cao. 19 Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói: “Xin Thiên 

Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Áp-ram! 20 

Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã trao vào tay ông những 

thù địch của ông!” 

Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả 

chiến lợi phẩm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: “Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con.” 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: “Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” 
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Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

“Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.” 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài đọc 2               1 Cr 11, 23-26 

Mỗi lần anh em ăn bánh và uống Chén này,  

là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin 

truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 
24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà 

ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy 

vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người 

nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao 

Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để 

tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần 

ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu 

chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ 

trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Lc 9, 11b-17 

Mọi người đều ăn và được no nê. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11b Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa 

và chữa lành những ai cần được chữa. 
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su 

thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng 

mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng 

ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh 

em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm 

cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn 

cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. 

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành 

từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như 

vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy 

năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, 

bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi 

người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, 

người ta thu lại được mười hai thúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với Người ấy”. 
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LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ               Tv 32, 11.19 

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng, ý 

định cứu dân Người khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ 

hàn. 

Bài đọc 1             Đnl 7, 6-11 

Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
6 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: Anh (em) là một 

dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh (em) đã chọn anh (em) từ giữa muôn dân trên 

mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. 
7 Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không 

phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất 

trong các dân. 8 Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời 

thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa 

anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, 

vua Ai-cập. 9 Anh (em) phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến 

muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với 

những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. 10 Còn ai 

thù ghét Người, thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, 

khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, 

Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. 11 Vậy anh (em) phải 

tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi 

truyền cho anh (em) đem ra thực hành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 102, 1-2.3-4.6-7.8 và 10 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

3) Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 

mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà  

Ít-ra-en, thấy những kỳ công Người thực hiện. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

4) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 
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Bài đọc 2                   1 Ga 4, 7-16 

Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 

bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên 

Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, 

thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 
9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như 

thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một 

của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: 

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 

đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền 

tội cho chúng ta. 
11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 

như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Thiên Chúa chưa ai 

được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng 

chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là 

Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng 

rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế 

gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên 

Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi 

chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại 

trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Lòng tôi hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 7, 37-38 

Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng 

người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự sống”. 

Hoặc:            Ga 19, 34 

Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 
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LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM B 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ               Tv 32, 11.19 

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng, ý 

định cứu dân Người khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ 

hàn. 

Bài đọc 1                    Hs 11, 1.3-4.5c.8ac-9 

Trái tim Ta thổn thức. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
1 Đức Chúa phán thế này: Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu 

nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã 

đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4 

Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với 

chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống 

gần nó mà đút cho nó ăn. 5c Nhưng nó không chịu về với Ta. 
8ac Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ít-ra-en, Ta trao 

nộp ngươi sao đành! Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta 

sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im 

nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa 

ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Is 12, 2-3.4bcd.5-6 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 

chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn 

ơn cứu độ. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 
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2) Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của 

Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

3) Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ 

công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo 

hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ 

đại! 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

Bài đọc 2            Ep 3, 8-12.14-19 

Nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, 

là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà 

Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân 

ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và 

soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã 

an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên 

Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi 

quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo 

quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, 

chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.  
14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn gốc 

mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo 

sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được 

củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm 

nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được 

Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và 

xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, anh 

em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận biết  
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tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc:         1 Ga 4, 10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 

sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 19, 31-37 

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.  

Tức thì máu cùng nước chảy ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết 

trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. 

Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị 

đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân 

người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 
33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh 

giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào 

cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem 

thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và 

người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các 

việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc 

xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh 

khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         Ga 7, 37-38 

Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng 

người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự sống”. 

Hoặc:            Ga 19, 34 

Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 
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LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM C 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ               Tv 32, 11.19 

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng, ý 

định cứu dân Người khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ 

hàn. 

Bài đọc 1                  Ed 34, 11-16 

Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, 

chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ 

chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm 

điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế 

nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo 

chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù 

mịt. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các 

nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các 

núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở 

được. 14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của 

chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong 

chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. 
15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm 

nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, 

Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ 

băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, 

con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà 

chăn dắt chúng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2                   Rm 5, 5b-11 

Thiên Chúa chứng tỏ lòng Người yêu thương chúng ta. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
5b Thưa anh em, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng 

chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. 6 Quả vậy, 

khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, 

thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như 

không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một 

người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, 

ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng 

Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 9 Phương chi bây giờ chúng ta đã 

được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ  
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được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật vậy, nếu 

ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để 

cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với 

Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng 

ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 11 Nhưng không phải 

chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc:             Ga 10,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Lc 15, 3-7 

Xin chung vui với tôi,  

vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
3 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các 

kinh sư dụ ngôn này: 
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 

một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để 

đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy 

mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm 

lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của 

tôi, con chiên bị mất đó. 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời 

cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối,  
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hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối 

ăn năn”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 7, 37-38 

Chúa nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng 

người ấy sẽ chảy ra những dòng nước đem lại sự sống”. 

Hoặc:            Ga 19, 34 

Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, tức 

thì máu cùng nước chảy ra. 
 

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II sau lễ hiện Xuống 

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát 

bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban. 

Bài đọc 1                      Is 61, 9-11 

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
9 Có lời Đức Chúa phán với dân Người: “Dòng dõi các ngươi sẽ 

nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa 

muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng, các ngươi 

là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. 
10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi 

thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn 

áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt 

sinh mầm, Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công 

chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

1) Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng 

đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui 

sướng vì được Ngài cứu độ. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng 

dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn 

thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ 

héo tàn. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

3) Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại 

kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, 

Người cũng nhắc lên cao. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 2, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thật diễm phúc, 

vì mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng          Lc 2, 41-51 

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem 

mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình 

cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, 

hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha 

mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ 

hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và 

người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại  

Giê-ru-sa-lem mà tìm. 
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, 

đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai 

nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối 

đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói 

với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy 

không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” 49 Người đáp: 

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở 

nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa 

nói. 
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và 

hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả 

những điều ấy trong lòng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 2, 19 

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong 

lòng. 
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LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                Kh 5,12;1,6 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính 

dâng Người vinh dự và quyền năng đến muốn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1                Ed 34, 11-12.15-17 

Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta,  

này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ 

chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm 

điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế 

nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo 

chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù 

mịt. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng 

nằm nghỉ -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- 16 Con nào bị 

mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, 

Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo 

mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực 

mà chăn dắt chúng. 
17 Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, Đức Chúa là Chúa Thượng 

phán. Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-2a.2b-3.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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2) Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của Người. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2                  1 Cr 15, 20-26.28 

Đức Ki-tô trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha, 

 và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường 

cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân 

loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 

Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi 

người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 
23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, 

rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 
24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản 

thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại 

cho Thiên Chúa là Cha. 
25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi 

Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối 

cùng bị tiêu diệt là sự chết. 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-

tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài 

phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên  
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muôn loài.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ 

chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 31-46 

Con Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người,  

và Người sẽ tách biệt họ với nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.  
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì 

xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 

Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các 

ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa 

rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, 

khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 

rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua 

sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như 

thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 

“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 

nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho 

uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các 

ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ 

thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, 

hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không 

phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong 

những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính 

Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 

người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 28, 10-11 

Chúa là Vua ngự trị muôn đời, Người tuôn đổ phúc lành cho 

dân hưởng bình an. 
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LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM B 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                Kh 5,12;1,6 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính 

dâng Người vinh dự và quyền năng đến muốn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1                    Đn 7, 13-14 

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như 

một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần 

bên Đấng Lão Thành, và được dẫn đưa tới trình diện. 14 Đấng Lão 

Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; 

muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ, đều phải 

phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, 

không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy 

vong. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 92, 1ab.1c-2.5 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tụa cẩm bào. 

1) Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, 

Người lấy dũng lực làm cân đai. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tụa cẩm bào. 

2) Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng 

Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tụa cẩm bào. 

3) Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực 

lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tụa cẩm bào. 
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Bài đọc 2                Kh 1, 5-8 

Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, đã làm cho chúng ta  

trở thành vương quốc và hàng tư tế, để phụng sự chúa. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
5 Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử 

trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương 

đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến 

chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng 

ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là 

Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 

muôn thuở muôn đời. A-men! 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. 

Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt 

đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men! 
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là 

Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ 

chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 18, 33b-37 

Chính ngài nói rằng tôi là vua. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
33 Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải 

là vua dân Do-thái không?” 34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều 

ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 Ông Phi-la-tô 

trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng 

tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” 36 Đức Giê-su trả lời: “Nước 

tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian 

này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người 

Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 Ông  

Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính 

ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục 

đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe 

tiếng tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 28, 10-11 

Chúa là Vua ngự trị muôn đời, Người tuôn đổ phúc lành cho 

dân hưởng bình an. 
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LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM C 

Lễ Trọng 

Ca nhập lễ                Kh 5,12;1,6 

Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận, thần tính và uy 

quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính 

dâng Người vinh dự và quyền năng đến muốn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1                    2 Sm 5, 1-3 

Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại 

Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả 

trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ 

huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài: 

“Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người 

lãnh đạo Ít-ra-en.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại  

Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan 

Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 121, 1-2.4-5 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để 

danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 
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Bài đọc 2                     Cl 1, 12-20 

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm 

cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của 

dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. 13 Người đã giải thoát chúng ta 

khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; 14 

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. 
15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh 

ra trước mọi loài thọ tạo, 16 vì trong Người, muôn vật được tạo 

thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng 

dũng lực thần thiêng, hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều 

do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. 
17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong 

Người. 18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội 

Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử, trong số những người từ 

cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. 19 Vì Thiên 

Chúa đã muốn, làm cho tất cả sự viên mãn, hiện diện ở nơi Người, 
20 cũng như muốn nhờ Người, mà làm cho muôn vật, được hoà giải 

với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem 

lại bình an, cho mọi loài dưới đất, và muôn vật trên trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh 

Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ 

chúng ta. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 23, 35-43 

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Khi Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì 

đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu 

người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của 

Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 Lính tráng cũng chế giễu 

Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “Nếu 

ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” 38 Phía trên đầu Người, 

có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.” 
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ 

Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và 

cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu 

chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết 

sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã 

làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với 

Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ 

đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, 

anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 28, 10-11 

Chúa là Vua ngự trị muôn đời, Người tuôn đổ phúc lành cho 

dân hưởng bình an. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Dt 1, 1-6 

Thiên Chúa đã  phán dạy chúng ta qua Thánh Tử 

Khởi đầu thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha 

ông chúng ta qua các ngôn sứ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên 

Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ 

Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng 

muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh 

trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền 

năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người 

lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được 

thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì 

Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 
5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần 

nào: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc 

là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. 6 Khi đưa 

Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên 

thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 96, 1 và 2b.6 và 7c.9 

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi! 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! bệ ngai rồng là công minh chính 

trực. 

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi! 
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2) Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân 

được thấy vinh quang Người. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa 

đi! 

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi! 

3) Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa, là Đấng Cao Cả trên 

khắp địa cầu, Ngài trổi vượt chư thần hết thảy. 

Đ. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 1 Sm 1, 1-8 

Đối thủ của bà An-na hạ nhục bà, 

 vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sán được. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
1 Có một người quê thành Ra-ma-tha-gim Xô-phim, thuộc miền 

núi Ép-ra-im, tên là En-ca-na, con ông Giơ-rô-kham; ông  

Giơ-rô-kham là con ông Ê-li-hu, ông Ê-li-hu là con ông Tô-khu, ông 

Tô-khu là con ông Xúp, người Ép-ra-tha. 2 Người ấy có hai vợ, một 

bà tên là An-na, một bà tên là Pơ-nin-na. Bà Pơ-nin-na có con, còn 

bà An-na không có con. 3 Hằng năm, người ấy từ thành mình lên thờ 

lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Si-lô. Ở đó có hai 

con trai ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát làm tư tế của Đức Chúa. 
4 Đến ngày ông En-ca-na dâng hy lễ, ông thường chia các phần 

cho bà Pơ-nin-na, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. 5 Còn 

bà An-na, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù 

Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. 6 Bà kia, đối thủ của 

bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà 

không sinh sản được. 7 Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, 

mỗi lần bà lên Nhà của Đức Chúa; còn bà kia cứ chọc tức bà như 

thế. Bà khóc và không chịu ăn. 8 Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà: 

“An-na, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ 

vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 115, 12-13.16-17.18-19 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

2) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ 

Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế 

tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

3) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể 

dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi  

Giê-ru-sa-lem! 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 1, 14-20 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn 

với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm 

nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai 

ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
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19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông  

Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở 

trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là 

ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi 

theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 2, 5-12 

Đức Giê-su phải trải qua gian khổ,  

để dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
5 Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ 

thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. 6 Nhưng trong 

một đoạn Kinh Thánh kia, có người đã làm chứng rằng: Phàm nhân 

là chi mà Chúa cần nhớ đến? Con người là gì mà Chúa phải thăm 

nom? 7 Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong 

một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, 8 

đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục 

quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con 

người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con  
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người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự 

phục quyền con người. 9 Nhưng con người đã bị thua kém các thiên 

thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên 

Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam 

chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức 

Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ 

ơn Thiên Chúa. 
10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, 

chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã 

làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở 

thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật 

vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều 

do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh 

em, 12 khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất 

cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài 

tán dương. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 8, 2a và 5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

1) Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm 

nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

2) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban 

vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay 

Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

3) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời 

cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Sm 1, 9-20 

Đức Chúa đã nhớ đến bà An-na, và bà đã sinh ra Sa-mu-en. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
9 Hôm ấy, bà An-na đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Si-lô. 

Tư tế Ê-li đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. 10 Tâm hồn 

cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. 11 Bà khấn 

hứa rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi 

khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên 

nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ 

dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng 

tới đầu nó.” 
12 Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Đức Chúa, nên ông Ê-li 

để ý đến miệng bà. 13 Bà An-na thầm thĩ trong lòng: chỉ có môi bà 

mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say 

rượu. 14 Ông Ê-li bảo bà: “Bà còn say đến bao giờ? Hãy lo dã rượu 

đi!” 15 Bà An-na trả lời rằng: “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một 

người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống 

có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. 16 Xin đừng coi 

nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại: chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã 

nói cho đến bây giờ.” 17 Ông Ê-li trả lời rằng: “Bà hãy đi về bình an. 

Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà đã xin Người!” 18 

Bà thưa: “Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài!” Rồi 

người đàn bà ra đi; bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước 

nữa. 
19 Sáng hôm sau, họ dậy sớm và sụp lạy trước nhan Đức Chúa, 

rồi trở về nhà ở Ra-ma. Ông En-ca-na ăn ở với bà An-na, vợ mình, 

và Đức Chúa đã nhớ đến bà. 20 Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ 

thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói: “Tôi đã 

xin Đức Chúa được nó.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8abcd 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

1) Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa, nhờ Chúa, con ngẩng đầu 

hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui 

sướng vì được Ngài cứu độ. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng 

dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn 

thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ 

héo tàn. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

3) Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại 

kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, 

Người cũng nhắc lên cao. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

Tung hô Tin Mừng                x. 1 Tx 2, 13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, 

không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng 

theo bản tính của lời ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 21-28 

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 
21 Tại thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Đức Giê-su  

vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của 

Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ 

không như các kinh sư. 
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế 

nhập, la lên 24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì 

đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông 

là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng 

nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh 

người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều 

kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì 

mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần 

ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra 

mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Dt 2, 14-18 

Đức Giê-su đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện,  

để trở thành vị thượng tế nhân từ. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
14 Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên 

Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết 

của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là 

ma quỷ, 15 và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống 

trong tình trạng nô lệ. 16 Vì những kẻ được Người giúp đỡ không 

phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham. 17 Bởi thế, Người 

đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành 

một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên 

Chúa, hầu đền tội cho dân. 18 Vì bản thân Người đã trải qua thử 

thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 104, 1-2.3-4.6-7.8-9 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm 

mọi kỳ công của Người. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng 

khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 
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Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, 

những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

4) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             1 Sm 3, 1-10.19-20 

Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
1 Hồi ấy, cậu bé Sa-mu-en phụng sự Đức Chúa, có ông Ê-li 

trông nom. Thời ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không 

hay xảy ra. 2 Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã 

bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. 3 Đèn của Thiên Chúa chưa tắt 

và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia 

Thiên Chúa. 4 Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” 5 

Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông 

bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. 6 

Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li 

và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi 

con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức 

Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Đức Chúa lại 

gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, 

con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu 

bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con 

thì con thưa: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang 

lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. 
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10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước:  

“Sa-mu-en! Sa-mu-en!” Sa-mu-en thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ 

Ngài đang lắng nghe.” 
19 Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để 

cho một lời nào của Người ra vô hiệu. 20 Toàn thể Ít-ra-en, từ Đan 

tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được Đức Chúa tín nhiệm 

cho làm ngôn sứ của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 39, 2 và 5.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, 

chẳng vào hùa với bọn kiêu căng, và những kẻ theo đường gian ác. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.” 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 10,27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ciên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 29-39 

Chúa chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 
29 Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su 

đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông  

Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn 

sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của 

bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và 

bà phục vụ các ngài. 
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau 

và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước 

cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và 

trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi 

hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau 

đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy 

đấy!” 38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các 

làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi 

cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng 

trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 3, 7-14 

Anh em hãy khuyên bảo nhau,  

bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
7 Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay, nếu 

các ngươi nghe tiếng Chúa, 8 thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi 

loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, 9 nơi cha ông các 

ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta làm 10 

suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta 

đã nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường 

lối của Ta. 11 Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được 

vào chốn yên nghỉ của Ta! 12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để 

người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa 

Thiên Chúa hằng sống. 13 Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên 

bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh 

em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. 14 Quả thế, chúng ta đã được 

thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng 

căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 94, 6-7a.7b-9.10-11 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chơ cứng lòng. 

1) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
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Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chơ cứng lòng. 

2) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chơ cứng lòng. 

3) Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán, Ta 

đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối 

của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào 

chốn yên nghỉ của Ta. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chơ cứng lòng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Sm 4, 1-11 

Ít-ra-en bị đánh bại, và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
1
 Hồi đó, Ít-ra-en ra giao chiến với người Phi-li-tinh. Họ đóng 

trại ở gần E-ven Ha E-de, còn người Phi-li-tinh thì đóng trại ở  

A-phếch. 2 Người Phi-li-tinh dàn quân đối diện với quân Ít-ra-en, 

cuộc chiến trở nên ác liệt và Ít-ra-en bị người Phi-li-tinh đánh bại: 

tại mặt trận, ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng bốn ngàn người. 3 

Khi dân trở về trại, các kỳ mục Ít-ra-en nói: “Sao hôm nay Đức 

Chúa để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh bại? Chúng ta hãy đi Si-

lô lấy Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa 

chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù.” 4 Dân sai người 

đi Si-lô; từ đó họ mang về Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa các 

đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia 

Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-

khát.  
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5 Khi Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Ít-

ra-en hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. 6 Người Phi-li-tinh 

nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: “Tiếng hò reo vang dội ấy trong 

trại bọn Híp-ri là gì vậy?” Chúng biết là Hòm Bia Đức Chúa đã đến 

trại. 7 Người Phi-li-tinh sợ hãi, vì chúng nói: “Một vị thần đã đến 

trại!” Chúng bảo nhau: “Khốn thân ta, vì trước đây không có như 

vậy! 8 Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng 

mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt 

người Ai-cập trong sa mạc. 9 Hỡi người Phi-li-tinh, can đảm lên, 

hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Híp-ri như chúng 

đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu!”  
10 Người Phi-li-tinh giao chiến. Ít-ra-en bị đánh bại và ai nấy 

chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau: về phía Ít-ra-en 

có ba mươi ngàn bộ binh tử trận. 11 Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm 

đoạt, và hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát bị giết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 43, 10-11.14-15.24-25 

Đ. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. 

1) Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con, với quân đội nhà, 

Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét 

chúng con cứ mặc tình cướp phá. 

Đ. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. 

2) Ngài để cho láng giềng thoá mạ, kẻ chung quanh phỉ báng 

chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng 

lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi. 

Đ. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. 

3) Lạy Chúa, xin tỉnh giấc! Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy 

đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi! Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng 

chúng con bị khổ cực đoạ đày? 

Đ. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. 
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Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Halêluia. 

Tin Mừng                Mc 1, 40-45 

Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta 

quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi 

được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và 

bảo: “Tôi m ốn, anh sạch đi!” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi 

anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi 

ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi 

trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì 

ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng 

vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, 

đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở 

lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi 

kéo đến với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Dt 4, 1-5.11 

Chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được 

vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị 

coi đã mất cơ hội. 2 Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin 

Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích 

gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời 

giảng. 3 Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn 

yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán: Nên Ta mới thịnh nộ thề 

rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc 

của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, 4 như có chỗ 

Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: Khi đã làm xong mọi công 

việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. 5 Trong đoạn thánh vịnh nói 

trên, lại cũng có lời chép rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên 

nghỉ của Ta. 11 Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, 

kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 77, 3 và 4bc.6b-7.8 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

1) Chúng tôi từng nghe biết, điều cha ông kể lại cho mình: Sẽ 

tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của 

Chúa. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 
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2) Rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Như vậy, 

chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc 

Chúa làm, và tuân giữ lệnh Người truyền dạy. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

3) Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn, nòi tâm địa 

thất thường, dạ bất trung cùng Chúa. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             1 Sm 8, 4-7.10-22a 

Anh em sẽ kêu than vì vua của anh em,  

và Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
4 Thời ấy, toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông  

Sa-mu-en ở Ra-ma. 5 Họ nói với ông: “Ông coi, ông già rồi, và các 

con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin ông 

lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi, như trong tất cả 

các dân tộc.” 6 Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói: “Xin ông cho 

chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi.” Và ông Sa-mu-en đã cầu 

nguyện với Đức Chúa. 7 Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi 

cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì 

không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu 

để Ta làm vua của chúng. 
10 Ông Sa-mu-en nói lại mọi lời của Đức Chúa cho dân bấy giờ 

đang xin ông một vua. 11 Ông nói: “Đây là quyền hành của nhà vua 

sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào 

việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe 

của ông. 12 Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ 

huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế 

tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. 13 Các con gái anh 

em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. 14 

Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ 

lấy mà cho bề tôi của ông. 15 Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông  
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sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. 16 

Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các 

con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. 17 Chiên 

dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ 

làm nô lệ cho ông. 18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh 

em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ 

không đáp lời anh em.” 
19 Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Sa-mu-en. Họ 

nói: “Không! Phải có một vua cai trị chúng tôi! 20 Cả chúng tôi cũng 

sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn 

đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi.” 21 Ông 

Sa-mu-en nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho 

Đức Chúa nghe. 22 Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Hãy nghe 

theo tiếng chúng, và hãy đặt một vua cai trị chúng.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 88, 16-17.18-19 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh 

Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa. Nhờ được nghe danh Ngài, họ 

suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân 

Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. Đấng bảo vệ chúng con là người 

của Đức Chúa, vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Mc 2, 1-12 

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin 

Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài 

sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem 

đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng 

vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người 

được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một 

lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có 

lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã 

được tha tội rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ 

thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta 

nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên 

Chúa?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như 

thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những 

điều ấy? 9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được 

tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, 

điều nào dễ hơn? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con 

Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta 

truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về 

nhà!” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước 

mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. 

Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! “ 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                 

Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, 

và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn 

tại. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Dt 4, 12-16 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
12 Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và 

sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với 

linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 

lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước 

Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có 

quyền đòi chúng ta trả lẽ. 
14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các 

tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ 

vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không 

phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì 

Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng 

không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên 

Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi 

khi cần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.15 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, 

cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao 

tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             1 Sm 9, 1-4.17-19;10,1a 

Đây là người mà Đức Chúa đã nói, Sa-un sẽ cai trị dân Người. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
9.1 Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông 

A-vi-ên; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro; ông Xơ-ro là con ông  

Bơ-khô-rát; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác; ông A-phi-ác là 

con một người Ben-gia-min. Ông Kít là một người có thế giá. 2 Ông 

có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai; trong 

số con cái Ít-ra-en, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao 

hơn toàn dân từ vai trở lên. 
3 Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc; ông Kít 

bảo ông Sa-un, con ông: “Con hãy đem một trong các người đầy tớ 

đi với con và lên đường đi tìm lừa.” 4 Ông Sa-un đi qua miền núi 

Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa, mà không tìm thấy. Họ đi qua đất 

Sa-a-lim: cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-gia-min, mà 

không tìm thấy. 17 Khi ông Sa-mu-en thấy ông Sa-un thì Đức Chúa 

mách bảo ông: “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi: chính nó sẽ 

cai trị dân Ta.” 18 Ông Sa-un lại gần ông Sa-mu-en ở giữa cửa thành 

và nói: “Xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu.” 19 Ông 

Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng: “Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy  
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lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. 

Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì 

đang làm ông bận tâm. 
10.1 Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn 

ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 20, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

1) Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã 

chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào! Lòng vua ước nguyện sao, 

Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ 

chối. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

2) Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng, Ngài 

đội cho vua. Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng 

dài lâu, tuổi thọ miên trường. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

3) Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài 

cho vua được oai phong lẫm liệt. Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc 

đến muôn đời, và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan 

Thánh. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 2, 13-17 

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Hôm ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng 

đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, 

Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người 

bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 
15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và 

người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông 

và họ đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy 

Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với 

các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân 

tội lỗi!” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ 

mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến 

để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 35, 10 

Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài 

chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời. 

Hoặc:             Ga 10,10 

Chúa nói: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và được sống 

dồi dào”. 
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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1                     Is 49, 3.5-6 

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, 

để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a 
3 Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của 

Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 
5 Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra 

tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, 

đem nhà Gia-cóp về cho Người, và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh 

Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi 

thờ là sức mạnh của tôi. 
6 Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các 

chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì 

vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, 

để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 
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Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý,và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 2                      1 Cr 1, 1-3 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta , 

và xin Chúa Giê-su ban cho anh em ân sủng và bình an. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín 

hữu Côrintô. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của 

Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 
2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã 

được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân 

thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa 

của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho 

anh em ân sủng và bình an. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 1, 14a.12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư 

ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ 

quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 1, 29-34 

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
29 Một hôm, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, 

liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến 

sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân 

Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm 

chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự 

trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi 

đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống 

và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh 

Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng 

Thiên Chúa tuyển chọn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1           1 Sm 3, 3b-10.19 

Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
3 Khi ấy, Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có 

đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, 

con đây!” 5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi 

con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn 

đi ngủ. 6 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với 

ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy 

không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa 

biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Đức 

Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và 

thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức 

Chúa gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và 

hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi 

tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. 
10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-

en! Sa-mu-en! “ Sa-mu-en thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài 

đang lắng nghe.” 
19 Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để 

cho một lời nào của Người ra vô hiệu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý,và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 2                   1 Cr 6, 13c-15a.17-20 

Thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
13c Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, 

mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. 14 Thiên Chúa đã 

làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng 

của mình mà làm cho chúng ta sống lại. 
15a Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân 

thể của Đức Ki-tô sao? 17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh 

thần với Người. 18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người  
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ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến 

chính thân xác mình. 
19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ 

của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là 

Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em 

đâu còn thuộc về mình nữa, 20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà 

chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân 

xác anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 1, 41.17b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là 

Đấng ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 1, 35-42 

Các ông đã xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
35 Hôm ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm 

môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng 

nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền 

đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo 

mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là 

thưa Thầy), Thầy ở đâu?” 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã 

đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào 

khoảng giờ thứ mười. 
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã 

nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp 

em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” 

(nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. 

Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông  

Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1                Is 62, 1-5 

Cô dâu là niềm vui cho chú rể. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến  

Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất 

hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. 2 

Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, 

mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người 

ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Đức Chúa đặt cho. 
3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, sẽ 

là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. 
4 Chẳng ai còn réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ!” Xứ sở ngươi 

hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi: “Ái 

khanh lòng Ta hỡi!” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ 

hồng.” Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập 

hôn ước cùng xứ sở ngươi. 5 Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, 

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho 

chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a và 10c 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, 

hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua 

hiển trị, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Bài đọc 2                 1 Cr 12, 4-11 

Chính Thần Khí duy nhất  

phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một 

Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một 

Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên 

Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi 

người một cách, là vì ích chung. 8 Người thì được Thần Khí ban cho 

ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn 

hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ 

thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng 

để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn  
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nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn 

nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 
11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó 

và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu 

gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng 

ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Ga 2, 1-11 

Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới 

có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được 

mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với 

Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó 

can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói 

với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục 

người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một 

trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước 

vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: 

“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho 

ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà 

không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và 

khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ 

rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu 

tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào Người.  

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 5, 1-10 

Dầu là Con Thiên Chúa,  

Đức Giê-su đã phải trải qua nhiều đau khổ,  

mới học được thế nào là vâng phục. 

Trích Thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số 

người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các 

mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật 

đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và 

những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; 3 mà vì yếu 

đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải 

dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự gán cho mình 

vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã 

được gọi.  
5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng 

Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày 

hôm nay Cha đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ 

khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 7 

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van  
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khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng 

cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 
8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới 

học được thế nào là vâng phục; 9 và khi chính bản thân đã tới mức 

thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả 

những ai tùng phục Người, 10 vì Người đã được Thiên Chúa tôn 

xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: “Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con.” 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: “Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

“Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.” 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài đọc 1(Năm chẵn)                    1 Sm 15, 16-23 

Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
16 Trong những ngày ấy, ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un: 

“Thôi! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm  
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qua.” Vua Sa-un bảo: “Xin ông cứ nói.” 17 Ông Sa-mu-en nói: “Dù 

ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc  

Ít-ra-en sao? Đức Chúa đã xức dầu phong ngài làm vua cai trị  

Ít-ra-en. 18 Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán: “Hãy đi, ngươi 

phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến 

với chúng cho đến khi tận diệt chúng. 19 Tại sao ngài đã không nghe 

theo tiếng Đức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm 

và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa?” 20 Vua Sa-un nói với ông  

Sa-mu-en: “Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa. Tôi đã đi theo con 

đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch, về và 

đã tru hiến A-ma-lếch. 21 Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, 

trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm 

hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan.” 
22 Ông Sa-mu-en nói: “Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu 

và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng 

phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. 
23 Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống 

như thờ ngẫu tượng. Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, 

nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 49, 8-9.16bc-17.21 và 23 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi 

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có 

thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham! 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

2) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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3) Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta 

cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta 

vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh 

Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình, cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 2, 18-22 

Chàng rể còn ở với họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
18 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu 

đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ 

ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ 

ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự 

tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu 

chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới 

ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 
21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã 

vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng 

không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt 

bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu 

cũng phải mới!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 
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Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Dt 6, 10-20 

Chúng ta nắm giữ niềm hy vọng đó 

tựa như cái chắc chắn và bền vững. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
10 Thưa anh em, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc 

anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh 

Người, khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và 

hiện nay vẫn còn đang phục vụ. 11 Nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi 

người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng 

của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. 12 Anh em đừng 

trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và 

lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. 
13 Quả thế, khi Thiên Chúa hứa với ông Áp-ra-ham, Người đã 

không thể lấy danh ai cao trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính 

danh mình mà thề 14 rằng: Ta sẽ ban phúc dư dật cho ngươi và sẽ 

làm cho dòng dõi ngươi nên đông vô số. 15 Như thế, vì nhẫn nại đợi 

chờ, ông Áp-ra-ham đã nhận được lời hứa. 16 Người ta thường lấy 

danh một người cao trọng hơn mình mà thề, và lời thề là một bảo 

đảm chấm dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau. 17 Do đó, vì 

Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho những người thừa hưởng 

lời hứa được biết về ý định bất di bất dịch của Người, nên Người đã 

dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa. 18 Như vậy, cả lời hứa 

lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể  
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nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, 

chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành 

cho chúng ta. 19 Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo 

chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức 

màn cung thánh. 20 Đó là nơi Đức Giê-su đã vào như người tiền 

phong mở đường cho chúng ta, sau khi trở thành vị Thượng Tế đời 

đời theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 110, 1-2.4-5.9 và 10c 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa 

là Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; 

giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến 

muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. Mãi đến thiên thu 

còn vang tiếng ngợi khen Người. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             1 Sm 16, 1-13 

Ông Sa-mu-en xức dầu cho Đa-vít,  

ở giữa các anh em cậu, và Thần Khí Đức Chúa nhập vào cậu. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
1 Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn khóc 

thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm 

vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên 

đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy  
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trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.” 2 Ông  

Sa-mu-en thưa: “Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì 

vua sẽ giết con!” Đức Chúa phán: “Ngươi hãy đem theo một con bò 

cái tơ và hãy nói: “Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. 3 

Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết 

điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ 

nói cho ngươi hay.” 
4 Ông Sa-mu-en làm điều Đức Chúa đã phán; ông đến Bê-lem 

và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: “Ông đến có 

phải là để đem bình an không?” 5 Ông trả lời: “Bình an! Tôi tới đây 

là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến 

dự hy lễ với tôi.” Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy 

và mời họ đến dự hy lễ. 
6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: “Đúng rồi! Người 

Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây!” 7 

Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình 

dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa 

không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt 

thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” 8 Ông Gie-sê gọi A-vi-

na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en 

nói: “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.” 9 Ông Gie-sê cho 

Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: “Cả người này, Đức Chúa 

cũng không chọn.” 10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua 

trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: 

“Đức Chúa không chọn những người này.” 11 Rồi ông lại hỏi ông 

Gie-sê: “Các con ông có mặt đầy đủ chưa?” Ông Gie-sê trả lời: 

“Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với 

ông Gie-sê: “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không 

nhập tiệc trước khi nó tới đây.” 12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu 

về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức 

Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! 

Chính nó đó!” 13 Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở  
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giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày 

đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 88, 20.21-22.27-28 

Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. 

1) Xưa Chúa dùng thị kiến phán bảo những người hiếu trung 

rằng: 

Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân. 

Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. 

2) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. 

3) Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! Phần Ta, Ta sẽ đặt 

Người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. 

Đ. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. 

Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 2, 23-28 

Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, 

chứ không phải con người cho ngày sa-bat. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. 

Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói 

với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy 

đâu được phép!” 25 Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong  
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Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn 

và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên 

Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này 

không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” 
27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, 

chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người 

làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Dt 7, 1-3.15-17 

Muôn thuở con là Thượng tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, ông Men-ki-xê-đê là vua Sa-lem, là tư tế của 

Thiên Chúa Tối Cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Áp-ra-ham, 

lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. 2 Ông  

Áp-ra-ham đã chia cho ông Men-ki-xê-đê một phần mười chiến lợi 

phẩm. Trước hết, ông tên là Men-ki-xê-đê, nghĩa là “vua công 

chính”; rồi ông lại là vua Sa-lem, nghĩa là “vua bình an”. 3 Ông 

không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có  
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khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống Con Thiên 

Chúa: mãi mãi ông vẫn là tư tế. 
15 Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa, khi một vị tư tế khác 

tương tự như ông Men-ki-xê-đê xuất hiện; 16 vị này đã trở nên tư tế 

không phải do Lề Luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do 

sức mạnh của một đời sống bất diệt. 17 Quả thật, có lời chứng nhận 

rằng: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 Sm 17, 32-33.37.40-51 

Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
32 Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un, nói với vua  

Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với  
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tên Phi-li-tinh ấy.” 33 Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến 

với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, 

còn nó, từ khi còn trẻ, đã là một chiến binh.” 
37 Đa-vít nói: “Đức Chúa là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và 

vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua 

Sa-un nói với Đa-vít: “Con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con!” 

 
40 Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, 

bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu 

tiến về phía tên Phi-li-tinh. 41 Tên Phi-li-tinh từ từ tiến lại gần  

Đa-vít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. 42 Tên Phi-li-tinh nhìn, 

và khi thấy Đa-vít, nó khinh dể cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung 

và đẹp trai. 43 Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: “Tao là chó hay sao mà 

mầy cầm gậy đến với tao?” Và tên Phi-li-tinh lấy tên các thần của 

mình mà nguyền rủa Đa-vít. 44 Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: “Đến 

đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú.” 
45 Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh: “Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao 

mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các 

đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. 46 

Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và 

làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết 

của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi 

đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, 47 và toàn thể 

đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức 

Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa và Người 

sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao!” 
48 Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu 

với Đa-vít, thì Đa-vít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu 

với tên Phi-li-tinh. 49 Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, 

rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá 

cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. 50 Thế là Đa-vít 

thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên  

Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm.  
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51 Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, 

rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.  

Người Phi-li-tinh thấy người hùng của mình đã chết thì chạy 

trốn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 143, 1.2.9-10 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

1) Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi 

nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

2) Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở, là thành trì bảo vệ, là 

Đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, Người bắt 

chư dân quy phục quyền tôi. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

3) Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền 

cầm, con gảy đôi cung. Chính Ngài cho các vua thắng trận, cứu 

mạng  

Đa-vít, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Mc 3, 1-6 

Ngày sa-bát, được cứu mạng hay giết đi? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Hôm đó, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị 

bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát 

không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi  
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dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép 

làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? “ Nhưng họ 

làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng 

họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ 

ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập 

tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Dt 7,25-8,6 

Đức Giê-su đã dâng chính mình làm lễ tế hy sinh 

và chỉ dâng một lần là đủ. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
7.25 Thưa anh em, Đức Giê-su có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn 

cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, 

Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. 
26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị 

Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân 

và được nâng cao vượt các tầng trời. 27 Đức Giê-su không như các 

vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để 

đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. 28 Vì Luật Mô-sê thì đặt 

làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề 

có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn 

đời. 
8.1 Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: 

chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai 

Đấng uy linh ở trên trời. 2 Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong 

lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng 

lên. 3 Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng 

lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. 4 

Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, 

bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền. 5 Những 

người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này 

chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi 

ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy 

rằng: Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên 

núi. 
6 Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, 

bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước 

này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 39, 7-8a.8b-9.10.17 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong 

Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ, luôn nói rằng: Đức  

Chúa vĩ đại thay! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 

Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
18.6 Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì 

phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón 

vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. 7 Phụ 

nữ vui đùa ca hát rằng: “Vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông Đa-vít 

hàng vạn.” 
8 Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói: “Người 

ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn 

thiếu ngôi vua nữa thôi!” 9 Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn  

Đa-vít với con mắt ghen tị. 
19.1 Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể 

triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con 

vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. 2 Ông Giô-na-than báo 

cho ông Đa-vít rằng: “Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. 

Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. 3 

Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh 

đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho 

anh.” 
4 Ông Giô-na-than nói tốt cho ông Đa-vít với vua Sa-un, cha 

mình; ông nói với vua: “Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài 

là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động  
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của anh là điều rất lợi cho ngài. 5 Anh đã liều mạng và hạ được tên 

Phi-li-tinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. 

Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô 

tội, mà vô cớ giết Đa-vít?” 6 Vua Sa-un nghe theo lời ông  

Giô-na-than, và vua Sa-un thề rằng: “Có Đức Chúa hằng sống, ta 

thề: nó sẽ không bị giết.” 7 Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và 

ông Giô-na-than thuật lại tất cả những điều ấy; rồi ông Giô-na-than 

dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua 

như trước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 55, 2-3a.9-10ab.10c-11.12-13 

Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. 

1) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, vì người ta giày 

xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép. Địch thù con giày xéo 

suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. 

Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. 

2) Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò 

mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách? 

Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. 

Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. 

3) Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi. Tôi tin tưởng vào Thiên 

Chúa và ca tụng lời Người; tôi ca tụng lời Chúa. 

Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. 

4) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi; phàm 

nhân làm gì nổi được tôi? Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, 

con xin giữ, lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài. 

Đ. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. 
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Tung hô Tin Mừng                      x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 3, 7-12 

Các thần ô uế kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. 

Nhưng Người cấm ngặt chúng, không được tiết lộ Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
7 Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển 

Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền 

Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông  

Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt 

đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo 

các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị 

đám đông chen lấn.  
10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có 

bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy 

Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con 

Thiên Chúa!” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ 

Người là ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 8, 6-13 

Đức Giê-su là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
6 Thưa anh em, hiện nay vị Thượng tế của chúng ta được một 

tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước 

tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. 7 

Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần 

phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. 8 Quả thật, Thiên Chúa khiển 

trách Dân rằng: Đức Chúa phán: Này sắp đến những ngày Ta hoàn 

thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. 9 Giao ước 

đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, 

trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã 

không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc 

chúng, Đức Chúa phán: 10 Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en 

sau những ngày đó, Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ 

khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của 

chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. 11 Không ai còn phải dạy đồng 

bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng: “Hãy học cho 

biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ 

biết Ta. 12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không 

còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. 
13 Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao 

ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan 

biến đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 84, 8 và 10.11-12.13-14 

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ. 

1) Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho 

ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất 

nước chúng ta. 

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             1 Sm 24, 3-21 

Tôi sẽ không tra tay hại vua, 

vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
3 Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân 

tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở 

phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương. 4 Vua đến các bãi quây chiên 

dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc 

cần. Ông Đa-vít và người của ông đang ngồi ở cuối hang. 5 Người 

của ông Đa-vít nói với ông: “Đây là ngày Đức Chúa phán với ông: 

“Này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó 

thế nào tuỳ ý.” Ông Đa-vít đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua  

Sa-un. 6 Sau đó, ông Đa-vít áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của 

vua Sa-un. 7 Ông bảo người của ông: “Xin Đức Chúa đừng để tôi 

làm điều này cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã xức dầu  
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tấn phong, là tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu 

tấn phong.” 8 Nhờ những lời ấy, ông Đa-vít đã ngăn chặn người của 

ông, không để cho họ xông vào vua Sa-un. 
9 Sau đó, ông Đa-vít đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau 

vua Sa-un rằng: “Thưa đức vua là chúa thượng con!” Vua Sa-un 

ngoái lại đằng sau. Ông Đa-vít sấp mặt sát đất mà lạy. 10 Ông Đa-vít 

nói với vua Sa-un: “Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng Đa-vít 

đang tìm cách hại cha? 11 Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức 

Chúa đã trao cha vào tay con, hôm nay, trong hang; người ta nói đến 

chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói: “Tôi sẽ không 

tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu 

tấn phong. 12 Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo 

choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và 

không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm 

điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha 

mưu toan lấy mạng sống con. 13 Xin Đức Chúa phân xử giữa con và 

cha và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ 

không đụng đến cha. 14 Như tục ngữ người xưa có nói: “Điều ác từ 

kẻ ác mà ra”, nên tay con sẽ không đụng đến cha. 15 Đức vua  

Ít-ra-en đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! 

Một con bọ chét! 16 Đức Chúa sẽ là trọng tài, Người sẽ phân xử giữa 

con và cha. Xin Người nhìn xem và biện hộ cho con, xin Người 

phân xử để con thoát khỏi tay cha!” 
17 Khi ông Đa-vít nói với vua Sa-un những lời đó xong, thì vua 

Sa-un hỏi: “Đa-vít con cha, có phải tiếng của con đấy không? “ Rồi 

vua Sa-un oà lên khóc. 18 Vua nói với ông Đa-vít: “Con công chính 

hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. 19 Hôm 

nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp 

cha vào tay con mà con đã không giết cha. 20 Có ai gặp kẻ thù của 

mình mà cứ để nó đi yên lành không? Xin Đức Chúa thưởng con vì 

điều tốt con làm cho cha hôm nay. 21 Giờ đây cha biết rằng chắc 

chắn con sẽ làm vua và vương quyền Ít-ra-en sẽ vững mãi trong tay  
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con.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 56, 2.3-4.6 và 11 

Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa. 

1) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương 

xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài; dưới bóng Ngài, này con ẩn 

náu, tới khi nào hết tai hoạ khổ đau. 

Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa. 

2) Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho 

tôi. Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn 

công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín 

của Người. 

Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa. 

3) Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và 

chiếu toả vinh quang đầy mặt đất. Vì tình thương của Ngài cao ngất 

trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. 

Đ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hòa giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 13-19 

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Một hôm, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. 

Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các 

ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền 

trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là 

Phê-rô, 17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an  
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em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa 

là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê,  

Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê,  

Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là 

chính kẻ nộp Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 65, 4 

Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng 

Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Dt 9, 2-3.11-14 

Với chính máu của mình,  

Đức Giê-su đã vào cung thánh chỉ một lần mà thôi. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
2 Thưa anh em, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên; 

lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và 

bánh dâng tiến. 3 Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là 

Nơi Cực Thánh. 
11 Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của 

thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều 

lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, 

nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào cung 

thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu  
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của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu 

chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, 

nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế 

còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 
14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh 

Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn 

dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta 

khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ 

Thiên Chúa hằng sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 46, 2-3.6-7.8-9 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

1) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất 

tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua 

Cả thống trị khắp địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

2) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên 

nào, đàn ca nữa kính Vua ta! 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 

3) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc 

đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa 

ngự trên toà uy linh cao cả. 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang 

dội tiếng tù và. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)        2 Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27 

Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh! 

Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở 

lại Xích-lắc hai ngày. 2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ 

bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần 

ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi 

anh: “Anh từ đâu đến?” Anh trả lời ông: “Tôi đã chạy thoát từ trại 

Ít-ra-en.” 4 Ông Đa-vít nói với anh: “Chuyện gì đã xảy ra? Kể lại 

cho tôi đi! “ Anh nói: “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn; nhiều 

người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than 

cũng đã chết.” 
11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở 

với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho 

đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con 

vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này 

đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói:  
19 “Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi, những người con ưu tú 

đã bỏ mình. Than ôi! Anh hùng nay ngã gục! 23 Sa-un và  

Giô-na-than, ôi những con người dễ thương, dễ mến, sống chẳng xa 

nhau, chết cũng chẳng rời, nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử! 
24 Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un, người đã mặc cho các cô 

vải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. 25 

Than ôi! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh! Trên các đồi 

của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình! 26 Giô-na-than, anh hỡi, lòng 

tôi se lại vì anh! Tôi thương anh biết mấy! Tình anh đối với tôi thật 

diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ. 27 Than ôi! Anh hùng nay ngã gục, võ 

khí đã tan tành!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 79, 2-3.5-7 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se, 

như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe! Ngài là Đấng ngự 

trên các thần hộ giá, xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im, 

Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy. Xin khơi dậy uy dũng của 

Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, đến khi nao Chúa còn nóng 

giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu? Cơm Ngài cho ăn 

chỉ là châu luỵ, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan. Ngài đã 

khiến chúng con thành cớ, cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù 

địch nhạo cười chế giễu. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng              x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin ở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 20-21 

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
20 Một hôm, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và 

đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn 

uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì 

họ nói rằng Người đã mất trí. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 22, 5 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, chén của con chan chứa rượu 

nồng. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối 

với chúng ta. 
 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1                    Is 8,23b-9,3 

Tại Ga-li-lê vùng đất của dân ngoại, 

dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
8.23b Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, 

nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền 

bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại. 
9.1 Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy 

hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng 

bừng lên chiếu rọi. 2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng 

thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ 

mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến 

lợi phẩm. 3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và 

ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến 

thắng quân Ma-đi-an. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 26, 1.4.13-14 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 
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1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong 

cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, 

can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Bài đọc 2            1 Cr 1, 10-13.17 

Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, 

và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, 

một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của 

bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. 12 Tôi 

muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về 

ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi 

thuộc về Đức Ki-tô.” 13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi 

ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? 

Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?  
17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng 

sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ 

khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 4, 12-23 

Đức Giê-su đến Ca-phác-na-um,  

để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh 

qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-

um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và 

Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất  

Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả 

ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn 

dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, 

những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh 

sáng bừng lên chiếu rọi. 
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh 

em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em 

kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, 

đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người 

bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành 

những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới 

mà đi theo Người. 
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông  

Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này 

đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người 

gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo 

Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong  
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các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ 

bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn               Mt 4, 12-17 

Đức Giê-su đến Ca-phác-na-um,  

để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh 

qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-

um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và 

Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất  

Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả 

ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn 

dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, 

những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh 

sáng bừng lên chiếu rọi. 
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh 

em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1                   Gn 3, 1-5.10 

Dân Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại. 

Trích sách ngôn sứ Giô-na. 
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng: 2 “Hãy đứng dậy, 

đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên 

cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, 

như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, 

đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào 

thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa,  

Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công 

bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 
10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà 

trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, 

Người đã không giáng xuống nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 24, 4-5ab.6-7c.8-9 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

2) Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng 

biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin nhớ lại, xin lấy tình 

thương mà nhớ đến con cùng. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

Bài đọc 2                 1 Cr 7, 29-31 

Bộ mặt thế gian này đang biến đi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian 

chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như 

không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 

chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ 

hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt 

thế gian này đang biến đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 14-20 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn 

với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm 

nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai 

ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông  

Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở 

trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là 

ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi 

theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1            Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10 

Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách Luật. 

Trích sách Nơ-khe-mi-a. 
2 Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt 

cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi 

khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách 

Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 

Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật. 
4a Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc 

này. 5 Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao 

hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. 6 Bấy 

giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân 

giơ tay lên đáp rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ sấp mặt sát đất mà 

thờ lạy Đức Chúa. 8 Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải 

thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được 

những gì các ông đọc. 
9 Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm 

kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật 

Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến 

cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương 

khóc lóc.” Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời 

sách Luật. 10 Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy 

về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không 

sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh 

em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh 

em.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.15 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, 

cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao 

tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Bài đọc 2               1 Cr 12, 12-30 

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12 Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại 

có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn 

là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 
14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có 

một mà thôi. 15 Giả như chân có nói: “Tôi không phải là tay, nên tôi 

không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc 

về thân thể. 16 Giả như tai có nói: “Tôi không phải là mắt, vậy tôi  
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không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc 

về thân thể. 17 Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả 

như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? 
18 Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong 

thân thể như ý Người muốn. 19 Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ 

phận, thì làm sao mà thành thân thể được? 20 Như thế, bộ phận tuy 

nhiều mà thân thể chỉ có một. 21 Vậy mắt không có thể bảo tay: 

“Tao không cần đến mày”; đầu cũng không thể bảo hai chân: “Tao 

không cần chúng mày.” 
22 Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần 

thiết nhất; 23 và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại 

tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho 

chúng trang nhã hơn hết. 24 Còn những bộ phận trang nhã thì không 

cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong 

thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. 25 Như 

thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng 

cho nhau. 26 Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. 

Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui 

chung. 
27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là 

một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, 

thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy 

dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc 

sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các 

thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là 

ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm 

phép lạ, 30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói 

được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn             1 Cr 12, 12-14.27 

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12 Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại 

có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn 

là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 
14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có 

một mà thôi.  
27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là 

một bộ phận.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Lc 1,1-4;4,14-24 

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1.1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công 

soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng 

ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến 

ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi 

cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết 

tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ 

nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 
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4.14 Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su 

trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 
15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn 

vinh. 
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. 

Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, 

và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn 

sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự 

trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm 

biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do 

cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, 

rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh quý vị vừa nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Dt 9, 15.24-28 

Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi. 

Người sẽ xuất hiện lần thứ hai cho những ai trông đợi Người. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
15 Thưa anh em, Đức Ki-tô là trung gian của một Giao Ước 

Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong 

thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi 

quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. 24 Quả 

thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm 

ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng 

Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên 

Chúa chuyển cầu cho chúng ta. 25 Người vào đó, không phải để 

dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm 

phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh.  
26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế 

giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã 

xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính 

mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán 

xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội 

lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này 

không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            2 Sm 5, 1-7.10 

Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại 

Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả 

trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ  
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huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài: 

“Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người 

lãnh đạo Ít-ra-en.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại  

Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan 

Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. 
4 Vua Đa-vít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì bốn 

mươi năm. 5 Tại Khép-rôn, vua trị vì Giu-đa bảy năm sáu tháng. Tại 

Giê-ru-sa-lem, vua trị vì toàn thể Ít-ra-en và Giu-đa ba mươi ba 

năm. 
6 Vua và người của vua tiến về Giê-ru-sa-lem đánh người  

Giơ-vút là dân bản xứ. Chúng nói với vua Đa-vít: “Ông sẽ không 

vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông.” Nghĩa là: 

“Ông Đa-vít sẽ không vào đây được.” 7 Vua Đa-vít đã chiếm được 

đồn luỹ Xi-on, đó là Thành vua Đa-vít. 10 Vua Đa-vít ngày càng 

mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, ở với vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 88, 20.21-22.25-26 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người, và giữ lòng thành tín. 

1) Xưa Chúa dùng thị kiến phán bảo những người hiếu trung 

rằng: Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong 

dân. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người, và giữ lòng thành tín. 

2) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người, và giữ lòng thành tín. 

3) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại 

Dương, chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người, và giữ lòng thành tín. 
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Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng cứu đọ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 22-30 

Xa-tan đã tận số. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức  

Giê-su rằng, Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa 

thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ 

ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? 24 Nước nào 

tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy 

không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia 

rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một 

người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy 

trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 
28 “Tôi bảo thật các ông: mọi tội và lời phạm thượng, dù nói 

phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con 

cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời 

nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ đã nói “ông 

ấy bị thần ô uế ám.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Dt 10, 1-10 

Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của 

thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. 

Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến 

lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy 

lễ người ta cứ dâng mãi năm này qua năm khác. 2 Chẳng vậy, người 

ta đã thôi không còn dâng hy lễ, vì giả như những kẻ làm việc thờ 

phượng đã được thanh tẩy dứt khoát rồi, thì họ đâu còn ý thức mình 

có tội nữa? 3 Trái lại, năm này qua năm khác, chính những hy lễ đó 

nhắc cho người ta nhớ mình có tội. 4 Thật thế, máu các con bò, con 

dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức 

Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con 

một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 

Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để 

thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con. 
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ 

xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ 

của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này con 

đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà 

thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức 

Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.10.11 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình 

biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, 

chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu 

thương. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thức thi ý Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         2 Sm 6, 12b-15.17-19 

Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en 

rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng reo hò. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
12 Hôm đó,  vua Đa-vít ra đi và rước Hòm Bia Thiên Chúa từ 

nhà ông Ô-vết Ê-đôm lên Thành vua Đa-vít, trong niềm hân hoan. 13 

Khi những người khiêng Hòm Bia của Đức Chúa đi được sáu bước, 

thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. 14 Vua Đa-vít quấn  

ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. 15 Vua 

Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa 

tiếng hò reo với tiếng tù và. 17 Người ta đưa Hòm Bia Đức Chúa đặt 

vào chỗ đã dọn giữa lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Vua Đa-vít dâng  
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lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. 18 

Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít 

nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. 19 Rồi vua 

phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Ít-ra-en, đàn ông cũng 

như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái 

bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 23, 7.8.9.10 

Đ. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng. 

1) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Đ. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng. 

2) Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng, Đức Chúa oai hùng khi xuất trận. 

Đ. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng. 

3) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Đ. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng. 

4) Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính 

Người là Đức Vua vinh hiển. 

Đ. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 31-35 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho 

gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em 

Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi 

chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ 

tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Dt 10, 11-18 

Đức Ki-tô đã vĩnh viễn làm cho những kẻ  

Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
11 Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo 

việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; 

mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi. 12 Còn Đức 

Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã 

lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. 13 Và từ khi đó, Người 

chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. 14 Quả thật, Người 

chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã 

thánh hoá được nên hoàn hảo. 15 Điều đó cả Thánh Thần cũng làm 

chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán: 16 Đây là giao ước 

Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán: Ta sẽ 

ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của Ta. 
17 Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. 18 

Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
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2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               2 Sm 7, 4-17 

Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, 

và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
4 Đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: 
5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? 6 Thật vậy, từ ngày Ta đưa 

con cái Ít-ra-en lên từ Ai-cập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở 

trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã nay đây mai đó trong một cái lều 

và trong một nhà tạm. 7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với 

toàn thể con cái Ít-ra-en, có bao giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong 

các thủ lãnh Ít-ra-en mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta là Ít-ra-en: 

“Sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? 
8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: Đức Chúa 

các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ 

lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 

Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã 

diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, 

như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là 

Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó,  
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chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục 

áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai 

quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn 

thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho 

ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm 

xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -

một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền 

của nó được vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh 

Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đối với 

nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa 

phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. 15 Tình 

thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, 

kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. 16 Nhà của ngươi và vương quyền 

của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ 

vững bền mãi mãi.” 
17 Ông Na-than đã nói lại với vua Đa-vít, đúng y như tất cả 

những lời ấy và tất cả thị kiến ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 88, 4-5.27-28.29-30 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

1) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

2) Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! Phần Ta, Ta sẽ đặt 

Người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 
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3) Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở, và thành tín giữ 

giao ước với Người. Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại, cho 

ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 4, 1-20 

Người gieo giống ra đi gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một hôm, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. 

Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người 

phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở 

trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc 

giảng dạy, Người nói với họ: 
3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 

Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 

Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất 

không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên 

bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt 

và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó 

mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được 

sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe 

thì nghe!” 
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng 

với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói 

với các ông: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được 

ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì 

cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng  
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thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn 

tha thứ.” 
13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn 

này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? 14 Người gieo giống 

đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo 

xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi 

họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời 

thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ 

nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, 

họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi 

gai: đó là những kẻ đã nghe lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, 

bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, 

bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những 

người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những 

người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ 

thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Dt 10, 19-25 

Với một đức tin trọn vẹn,  

chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng,  

và hãy để ý đến nhau, thúc đẩy nhau sống yêu thương. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
19 Thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được 

mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta một 

con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác 

của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà 

Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một 

lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được 

tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm 

rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm 

hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng 

trung tín. 24 Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này 

thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. 25 Chúng 

ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải 

khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 
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Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            2 Sm 7,18-19.24-29 

Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng,  

con là ai và nhà của con là gì? 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
18 Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu 

trước nhan Đức Chúa và thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con 

là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? 19 

Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít; 

Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải 

chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa 

Thượng? 
24 Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi 

mãi; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của 

chúng. 25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về 

tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động 

như Ngài đã phán. 26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ 

nói: “Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en. Nhà 

của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. 27 Thật vậy, 

lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã 

mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế  
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tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, 

lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những 

lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt 

đẹp ấy.  
29 Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ 

Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức 

Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc 

mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 131, 1-2.3-5.11.12.13-14 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

1) Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít, và mọi công lao vất 

vả của người: chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa 

cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

2) Tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên giường nằm nghỉ, chẳng 

bao giờ chợp mắt khép mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa 

ngự, một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

3) Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít, và sẽ không thất tín bao 

giờ, thề rằng: Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai 

vàng. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

4) Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta, và mệnh lệnh Ta 

truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời, cũng sẽ được lên 

kế vị ngươi! 
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Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

5) Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi 

Người ngự. Người phán: Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, 

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

Tung hô Tin Mừng         Tv 118, 105 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con 

bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 4, 21-25 

Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào,  

thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang 

đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải 

là để đặt trên đế sao? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để 

được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 
23 Ai có tai nghe thì nghe!” 

24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh 

em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, 

và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn 

ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 
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Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Dt 10, 32-39 

Ả đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ.  

Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
32 Thưa anh em, xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa 

được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ 

dồn dập. 33 Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi 

người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. 34 Quả 

thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã 

vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có 

những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. 35 Vậy, anh em đừng 

đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ 

mang lại một phần thưởng lớn lao. 36 Anh em cần phải kiên nhẫn, để 

sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã 

hứa. 37 Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, 

Người sẽ không trì hoãn. 38 Người công chính của Ta nhờ lòng tin 

sẽ được sống; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng 

về người ấy. 
39 Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc 

để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự 

sống. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 36, 3-4.5-6.23-24.39-40 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

3) Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường 

lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có 

Chúa cầm tay. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

4) Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở 

che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải 

thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17 

Ngươi đã khinh dễ Ta, và cướp vợ của U-ri-gia làm vợ ngươi. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông  

Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết 

hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại 

Giê-ru-sa-lem. 
2 Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi 

bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một 

người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. 3 Vua Đa-vít sai 

người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: “Đó chính là bà  
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Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết.” 4a Vua 

Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. 5 Người đàn bà thụ thai. 

Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng: “Tôi có thai.” 
6 Vua Đa-vít sai người đến nói với ông Giô-áp: “Hãy sai  

U-ri-gia, người Khết, về gặp ta.” Ông Giô-áp sai ông U-ri-gia về 

gặp vua Đa-vít. 7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Đa-vít hỏi thăm 

về ông Giô-áp, về quân binh, về chiến sự. 8 Rồi vua Đa-vít bảo ông  

U-ri-gia: “Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân.” Ông U-ri-gia ra 

khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo 

sau. 9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi 

của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. 
10a Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng: “Ông U-ri-gia đã 

không xuống nhà ông.” 13 vua Đa-vít mời ông; ông ăn uống trước 

mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường 

của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không 

xuống nhà mình. 
14 Sáng hôm sau, vua Đa-vít viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông 

U-ri-gia mang đi. 15 Trong thư, vua viết rằng: “Hãy đặt U-ri-gia ở 

hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng 

thương mà chết.” 16 Ông Giô-áp đang thám sát thành liền để ông  

U-ri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. 17 Người trong 

thành xông ra, giao chiến với ông Giô-áp. Một số người trong quân 

binh, trong các bề tôi vua Đa-vít đã ngã gục, và ông U-ri-gia, người 

Khết, cũng chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 50, 3-4.5-6a.6bc-7.10-11 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 
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Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi 

xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang 

tội khi mẹ mới hoài thai. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

4) Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương 

cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt 

đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin 

ngơi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 4, 26-34 

Một người vãi hạt giống rồi ngủ,  

và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
26 Một hôm, Đức Giê-su nóivới dân chúng dụ ngôn này: 

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi 

hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì 

hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy 

không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc  
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lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 

Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” 
30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì 

đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa 

giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên 

mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau 

cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, 

tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho 

họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì 

Người giải nghĩa hết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 1.6 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi 

toàn thể địa cầu! Trước thiên nhan, đầy uy phong dũng mãnh, trong 

thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Dt 11, 1-2.8-19 

Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành,  

có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 

là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các 

tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. 
8 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà 

ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã 

ra đi mà không biết mình đi đâu. 9 Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại 

Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như 

ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng một 

lời hứa, 10 vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên 

Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm 

muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã 

cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín.  
12 Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà 

đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào 

đếm được. 13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc 

dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài 

đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là 

lữ khách trên mặt đất. 14 Những người nói như vậy cho thấy là họ 

đang đi tìm một quê hương. 15 Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê 

hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. 16 Nhưng thực 

ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương 

trên trời.  
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Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi 

mình là Thiên Chúa của các ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành 

cho các ngài. 
17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế  

I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 

Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ 

có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ 

rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, 

ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Lc 1, 69-70.71-72.73-75 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

1) Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện, Vị 

Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị 

thánh ngôn sứ, mà phán hứa tự ngàn xưa. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

2) Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen 

ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

3) Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi 

tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công 

chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)           2 Sm 12, 1-7a.10-17 

Tôi đắc tội với Đức Chúa. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Một hôm, Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông 

vào gặp vua và nói với vua: “Có hai người ở trong cùng một thành, 

một người giàu, một người nghèo. 2 Người giàu thì có chiên dê và 

bò, nhiều lắm. 3 Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên 

cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, 

cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén 

với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. 4 Có 

khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê 

hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông 

bắt con chiên cái của người nghèo, mà làm thịt đãi người đến thăm 

ông.” 
5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông 

Na-than: “Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng 

chết!6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện 

ấy và đã không có lòng thương xót.” 7a Ông Na-than nói với vua  

Đa-vít: “Kẻ đó chính là ngài! 10 Đức Chúa phán thế này: Từ nay, 

gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì 

ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ 

ngươi. 
11 “Đức Chúa phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi 

mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi 

mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa 

thanh thiên bạch nhật. 12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, 

nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa 

thanh thiên bạch nhật.” 
13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: “Tôi đắc tội với 

Đức Chúa.” Ông Na-than nói với vua Đa-vít: “Về phía Đức Chúa, 

Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. 14 Thế nhưng  
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vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ 

ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết.” 15 Rồi ông Na-than trở về 

nhà. 

Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông U-ri-gia sinh ra cho vua 

Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. 16 Vua Đa-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho 

đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm 

dưới đất. 17 Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, 

nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 50, 12-13.14-15.16-17 

Đ. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

2) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

3) Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết 

cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở 

miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 4, 35-41 

Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở 

Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác 

cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào 

thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang 

ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức 

Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng 

lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im 

đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các 

ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41 

Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến 

gió và biển cũng tuân lệnh?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 6 

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải 

bẽ mặt hổ ngươi. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1               Xp 2,3;3,12-13 

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. 

Trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 
2.3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi 

hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy 

tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường, thì may ra anh em sẽ 

được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa. 
3.12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; 

chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. 13 Số dân Ít-ra-en còn 

sót lại, sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian 

nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng 

sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi, mà không còn bị ai làm cho khiếp 

sợ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Chúa xử 

công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
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3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Bài đọc 2                 1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát 

xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 

thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự 

hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 5, 12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 

thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai 

khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả 

lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn 

thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được 

gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà 

bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh 

em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi 

trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1                 Đnl 18, 15-20 

Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, 

và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
15 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Từ giữa anh 

(em), trong số các anh em của anh (em), Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh (em); 

anh (em) hãy nghe vị ấy. 16 Đó chính là điều mà anh (em) đã xin với 

Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), tại núi Khô-rếp, trong ngày 

đại hội; anh (em) đã nói: “Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức 

Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn 

ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết.” 17 Bấy giờ Đức Chúa phán với 

tôi: “Chúng nói phải. 18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất 

hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của 

Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những 

gì Ta truyền cho người ấy. 19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, 

những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. 20 

Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không 

truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ 

đó phải chết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 
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1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

Bài đọc 2                 1 Cr 7, 32-35 

Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, 

để thuộc trọn về Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
32 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo 

lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm 

cách làm đẹp lòng Người. 33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: 

họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, 34 thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn 

bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để 

thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng 

việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. 35 Tôi nói thế là để mong 

tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, 

nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em 

được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, 

đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng 

bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.  
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 1, 21-28 

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
21 Tại  thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội 

đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 

vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như 

các kinh sư. 
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế 

nhập, la lên 24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì 

đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông 

là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng 

nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh 

người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều 

kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì 

mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần 

ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra 

mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1              Gr 1, 4-5.17-19 

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
4 Dưới thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi 

rằng: 5 “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết 

ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt 

ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 
17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với 

chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, 

ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm 

cho ngươi run sợ luôn. 
18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, 

nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giu-đa đến các 

thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. 19 Chúng sẽ giao chiến với 

ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì -sấm ngôn của Đức Chúa- 

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 70, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé 

tai nghe và thương cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 
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2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên 

Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

3) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

4) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật 

ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã 

được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp 

của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

Bài đọc 2                   1 Cr 12,31-13,13 

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, 

nhưng cao trọng hơn của là đức mến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12.31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ 

tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho 

anh em con đường trổi vượt hơn cả. 
13.1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của 

các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng 

khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như 

tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ 

cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết 

gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu 

đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến  
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thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 

không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không 

nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, 

nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin 

tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao 

giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 

chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì 

chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái 

hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi 

còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy 

nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả 

những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một 

tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có 

ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 
13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao 

trọng hơn cả là đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn            1 Cr 13, 4-13 

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, 

nhưng cao trọng hơn của là đức mến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 

tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, 

không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không 

mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức 

mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 
8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ 

nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? 

Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên 

tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ 

biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con,  
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hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành 

người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta 

thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp 

mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết 

hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, 

cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 4, 21-30 

Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su  

không phải chỉ được sai đến với dân Do-thái mà thôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
21 Hôm ấy, tại hội đường Na-da-rét, sau khi đọc sách ngôn sứ  

I-sai-a, Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời 

Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán 

phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. 
23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục 

ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi 

nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, 

tại quê ông xem nào!” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: 

không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi 

trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, 

thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai 

đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành 

Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu 

gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào  
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được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”  
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ 

đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. 

Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng 

Người băng qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Dt 11, 32-40 

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, 

Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần tốt hơn. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
32 Thưa anh em, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có 

đủ thời giờ để kể truyện các ông Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-sôn, Gíp-tác, 

Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ. 33 Nhờ đức tin, các vị này đã 

chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên 

Chúa đã hứa; các ngài đã khoá miệng sư tử, 34 dập tắt lửa hồng 

mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà 

trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui  
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được quân ngoại xâm. 35 Có những phụ nữ đã thấy thân phận mình 

chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà không muốn được 

giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. 36 Có những 

người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và 

bỏ tù; 37 họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm; họ phải lưu lạc, 

mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. 38 Thế 

gian chẳng xứng với họ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi 

đồi, trong hang hốc và hầm hố. 39 Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật 

đó đã được chứng giám, thế mà họ không đạt được những điều 

Thiên Chúa đã hứa. 40 Quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta 

một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc 

trọn vẹn mà không có chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 30, 20.21.22.23.24 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

1) Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài 

nương náu. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

2) Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng, khỏi người đời mưu 

hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

3) Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con, trong 

thành trì vững chắc. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 
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4) Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng: Con bị đuổi đi khuất mắt 

Chúa rồi! Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van, trong ngày con 

kêu cứu. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

5) Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi! 

Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn 

ở kiêu căng. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            2 Sm 15, 13-14.30;16,5-13a 

Chúng ta chạy trốn khỏi Áp-sa-lôn.  

Cứ để Sim-y nguyền rủa, nếu Đức Chúa bảo nó. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
15.13 Khi ấy, Người đưa tin đến nói với vua Đa-vít: “Lòng người 

Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.” 14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở 

với vua tại Giê-ru-sa-lem: “Đứng lên! Chúng ta chạy trốn đi, vì 

chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng 

mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và 

dùng lưỡi gươm giết dân thành.” 
30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm 

khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa 

lên vừa khóc. 
16.5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó 

đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con 

ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít 

và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các 

dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời 

nguyền rủa của y: “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! 8 Đức 

Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị  
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mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay  

Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát 

máu!” 9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: “Tại sao 

thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin 

cho tôi qua chặt đầu nó!” 10 Vua nói: “Chuyện của ta can gì đến các 

ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức 

Chúa bảo nó: “Hãy nguyền rủa Đa-vít”, thì ai dám hỏi: “Tại sao 

mày làm như thế?” 11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề 

tôi: “Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống 

ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu 

Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ 

cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời 

nguyền rủa của nó hôm nay.” 13a Vua Đa-vít và người của vua vẫn 

đi trên đường. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 3, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con. 

1) Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con 

thật quá nhiều! Quá nhiều kẻ đang nói về con: Chúa Trời đâu cứu 

hắn! 

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con. 

2) Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh 

dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất 

tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. 

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con. 

3) Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ 

nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ, lũ người đông vô số đang vây bọc 

quanh tôi. 

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy cứu lấy con. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 5, 1-20 

Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển 

Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ 

đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này 

thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại 

được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị 

gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập 

tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm 

ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy 

đá đập vào mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái 

lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên 

Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, 

tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: 

“Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9 Người hỏi nó: “Tên ngươi 

là gì? “ Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó 

khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó 

có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài 

xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo 

kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy 

heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống 

biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin 

trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ 

đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi 

và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. 

Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc 

đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy  
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giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.  
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài 

xin cho được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người 

bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều 

Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” 20 Anh 

ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì 

Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 12, 1-4 

Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức 

tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và 

tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành 

cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn 

lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà 

cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự  
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bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam 

chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em 

khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, 

anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 21, 26b-27.28 và 30a.30b-32 

Đ. Lạy Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. 

1) Điều khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước mặt 

những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, 

người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời. 

Đ. Lạy Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. 

2) Toàn thế giới, muôn người nhớ lại, và trở về cùng Chúa. Mọi 

dân tộc dưới trần, phủ phục trước Tôn Nhan. Mọi kẻ ngủ yên trong 

lòng đất, sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở về cát 

bụi, sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. 

3) Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự 

Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa, cho thế hệ tương lai, truyền 

tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: Đức Chúa đã 

làm như vậy! 

Đ. Lạy Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30-19,3 

Áp-sa-lôn con ơi! Phải chi cha chết thay con! 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
18.9 Khi ấy, Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm 

đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng 

chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn 

con la y cưỡi thì đi mất. 10 Một người trông thấy và báo tin cho ông 

Giô-áp: “Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một cây vân hương.”  
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24 Vua Đa-vít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi 

tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn 

thì thấy một người đang chạy một mình. 25a Người lính canh kêu lên 

và báo tin cho vua. 30 Vua nói: “Hãy lui ra một bên và đứng đó.” 

Anh lui ra một bên và đứng chờ. 
31 Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói: “Xin đức vua là chúa 

thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài 

thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài.” 32 Đức vua 

hỏi người Cút: “Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không?” Người 

Cút trả lời: “Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và 

mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một 

số phận như cậu ấy!” 
19.1 Vua Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua 

vừa đi vừa nói: “Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải 

chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!” 2 Người ta báo 

cho ông Giô-áp: “Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-

lôm!” 3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân 

binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng: “Đức vua buồn 

phiền vì mất con.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 85, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. 

1) Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn 

túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. 

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. 

2) Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, 

lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho 

con được vui thoả, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. 
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3) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con 

van nài, xin để ý lưu tâm. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 8, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền 

của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 5, 21-43 

Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám 

rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 
22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức 

Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài 

xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để 

nó được cứu thoát và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một 

đám rất đông đi theo và chen lấn Người. 
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen 

khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn 

tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về 

Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ 

vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người 

thôi, là sẽ được cứu.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy 

trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có 

một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám 

đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” 31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, 

đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào 

tôi?” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 
33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến 

phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người  
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nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy 

về bình an và khỏi hẳn bệnh.” 
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông 

trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy 

chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông 

trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người 

không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông 

này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức 

Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà 

và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết 

đâu, nó ngủ đấy!” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra 

ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, 

vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha 

kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” 42 Lập 

tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập 

tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ 

không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Dt 12, 4-7.11-15 

Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
4 Thưa anh em, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa 

chống trả đến mức đổ máu đâu.  
5 Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với 

những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản 

lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ 

ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. 7 Anh em 

hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em 

như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha 

không sửa dạy? 11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú 

mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện 

như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, 

hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh 

mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước 

và hơn nữa, còn được chữa lành. 
14 Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở 

nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được 

thấy Chúa. 15 Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất 

ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây 

xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 102, 1-2.13-14.17-18a 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

2) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

3) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          2 Sm 24, 2.9-17 

Chính con đã phạm tội nặng khi kiểm tra dân số; 

nhưng đàn chiên đó đã làm gì? 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
2 Một hôm, Vua Đa-vít bảo ông Giô-áp, tướng chỉ huy quân 

lực, đang ở với vua: “Hãy rảo khắp các chi tộc Ít-ra-en, từ Đan tới 

Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số.” 9 Ông Giô-áp 

nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số: Ít-ra-en có tám trăm 

ngàn chiến binh biết tuốt gươm, và Giu-đa có năm trăm ngàn. 
10 Vua Đa-vít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như 

vậy. Vua Đa-vít thưa cùng Đức Chúa: “Con đã phạm tội nặng khi 

làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” 11 Sáng hôm sau, khi vua 

Đa-vít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm 

của vua Đa-vít, rằng: 12 “Hãy đi nói với Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: “Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong 

ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.” 13 Vậy ông Gát đến gặp vua  

Đa-vít, báo cho vua và nói: “Ngài muốn điều gì xảy ra: hoặc bảy 

năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ 

thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch? Bây giờ xin ngài suy nghĩ 

xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.” 14 Vua Đa-vít nói 

với ông Gát: “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào 

tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước 

chi tôi đừng sa vào tay người phàm!” 
15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sáng hôm đó cho 

đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người 

trong dân đã chết. 16 Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn 

phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo 

thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân: “Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại.” 

Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người 

Giơ-vút. 17 Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có 

nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, 

chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè 

trên con và nhà cha con!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 31, 1-2.5.6.7 

Đ. Lạy Chúa, xin thứ tha tội vạ cho con. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Lạy Chúa, xin thứ tha tội vạ cho con. 
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2) Con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của 

con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha 

thứ tội vạ cho con. 

Đ. Lạy Chúa, xin thứ tha tội vạ cho con. 

3) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc 

gặp cảnh gian truân; cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng 

tới họ. 

Đ. Lạy Chúa, xin thứ tha tội vạ cho con. 

4) Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt 

nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên, những khúc ca mừng 

con được giải thoát. 

Đ. Lạy Chúa, xin thứ tha tội vạ cho con. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Mc 6, 1-6 

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ 

đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội 

đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông 

ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm 

sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta 

không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông  

Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không 

phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính 

quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình 

mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; 

Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người  
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lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà 

giảng dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Dt 12, 18-19.21-24 

Anh em đã tới núi  Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
18 Thưa anh em, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, 

có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn 

vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin 

đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. 21 Cảnh tượng hãi hùng đến mức 

ông Mô-sê phải nói: Tôi kinh hoàng và run rẩy! 22 Nhưng anh em đã 

tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem 

trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 

dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã 

được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử 

mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên 

hoàn thiện. 24 Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu 

trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 47, 2-3a.3b-4.9.10-11a 

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con đón nhận 

tình Chúa yêu thương. 

1) Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật 

xứng muôn lời ca tụng, trong thành đô của Người! Núi thánh Người 

thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con đón nhận 

tình Chúa yêu thương. 

2) Núi Xi-on, bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đức Đại 

Vương. Giữa các lâu đài của Xi-on, Thiên Chúa tỏ ra chính Người 

là thành luỹ. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con đón nhận 

tình Chúa yêu thương. 

3) Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy, trong thành trì Chúa 

Tể càn khôn, trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ; Người củng 

cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con đón nhận 

tình Chúa yêu thương. 

4) Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con đón nhận 

tình Chúa yêu thương. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          1 V 2, 1-4.10-12 

Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên dời phải đi qua,  

Sa-lô-môn, con hãy can đảm lên, và sống cho xứng bậc nam nhi. 
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Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đa-vít truyền dạy  

Sa-lô-môn con mình rằng: 2 “Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi 

người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên và sống cho xứng 

bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên 

Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, 

mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật 

Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong 

mọi hướng con đi, 4 và Đức Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán 

với cha rằng: “Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết 

dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ 

thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en”.  
10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong 

Thành vua Đa-vít. 11 Thời gian vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi 

năm: vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi 

ba năm. 
12 Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và 

vương quyền của ông thật là vững chắc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    1 Sb 29, 10b.11abc.11d-12a.12bcd 

Đ. Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. 

1) Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ít-ra-en tổ phụ chúng con, xin dâng 

lên Ngài lời chúc tụng, từ muôn thuở đến muôn ngàn đời. 

Đ. Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. 

2) Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài oai vệ, vinh quang, 

rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. 

Đ. Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. 

3) Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa, và địa vị tối cao, vượt 

trên tất cả. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. 

Đ. Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. 
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4) Chính Chúa làm bá chủ muôn loài: nắm trong tay dũng lực 

quyền năng, nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức. 

Đ. Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 6, 7-13 

Đức Giê-su bắt đầu sai các tông đồ đi rao giảng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi 

từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người 

chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; 

không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được 

đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất 

cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra 

đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì 

khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông đi 

rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được 

nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 13, 1-8 

Đức Giê-su vẫn là một, 

hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. 2 Anh em 

đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được 

tiếp đón các thiên thần mà không biết. 3 Anh em hãy nhớ đến các 

người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với 

họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì 

mình với họ chỉ là một thân thể. 4 Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, 

chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian 

dâm và ngoại tình. 5 Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, 

hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ 

không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!, 6 đến nỗi chúng 

ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi 

chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? 
7 Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa 

cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo 

lòng tin của họ. 8 Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như 

hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 26, 1.3.5.8b-9abc 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 
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Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có 

phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều 

thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

4) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Hc 47, 2-11 

Với trọn cả tâm tình, vua Đa-vít hát lên  

những khúc thánh thi, và yêu mến Thiên Chúa. 

Trích sách Huấn ca. 
2  Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an, 

 vua Đa-vít cũng được chọn giữa hàng con cái Ít-ra-en. 
3  Ông chơi với sư tử như giỡn với dê tơ, 

 nô với gấu như đùa với chiên nhỏ. 
4  Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ 

 mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá 

 hạ tên Go-li-át ngạo mạn đó sao? 
5  Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa Tối Cao, 

 Đấng ban cho ông sức mạnh 

 để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao 

 và nâng cao uy thế của dân tộc. 
6  Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết mười ngàn tên địch; 

 thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển 

 vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. 
7  Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, 
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 tận diệt các đối thủ Phi-li-tinh; 

 ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi. 
8  Trong hết mọi việc làm, 

 ông dùng lời tôn vinh chúc tụng 

 mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao; 

 với trọn cả tâm tình ông hát lên những khúc thánh thi 

 và yêu mến Đấng tạo thành ông. 
9  Ông cắt đặt ca viên, 

 để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót. 
10 Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng, 

 và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo, 

 để trong những ngày ấy Danh Thánh được ca khen 

 và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. 
11 Đức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông 

 và nâng cao uy thế ông luôn mãi. 

 Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước: 

 cho vương quyền ông muôn năm tồn tại, 

 và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 17, 31.47 và 50.51 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. 

1) Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được 

chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ, cho 

những ai ẩn náu bên Người. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. 

2) Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú 

ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. Vì thế giữa muôn dân, 

con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh 

Chúa. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. 
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3) Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao, cho Đức Vua chính 

Người đã lập. Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong, 

là, Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 8, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện 

chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết 

quả. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 6, 14-29 

Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. 
14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã 

nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, 

nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói: “Đó là ông  

Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các 

ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã 

cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!” 
17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng 

ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người 

anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được 

phép lấy vợ của anh ngài!” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và 

muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết 

ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che 

chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích 

nghe. 
21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, 

vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền 

Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm 

cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: 

“Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề:  
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“Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô 

gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an 

Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: 

“Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt 

trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước 

khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai 

thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu 

ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, 

và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và 

đặt trong một ngôi mộ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 105, 47 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, 

quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước, để chúng con xưng 

tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Dt 13, 15-17.20-21 

Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, đã đưa vị Mục tử cao cả 

 ra khỏi cái chết. Xin Người ban cho anh em mọi ơn lành. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
15 Thưa anh em, nhờ Đức Giê-su, chúng ta hãy luôn luôn dùng 

lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi 

mà ca tụng Danh Thánh. 16 Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp 

đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. 
17 Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy 

phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ 

phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự 

của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh 

em. 
20 Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa 

chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn 

chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. 21 

Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành 

thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng 

Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến 

muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 V 3, 4-13 

Xin ban cho tôi tớ chúa đây,  

một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
4 Hồi đó, Vua Sa-lô-môn đi Ghíp-ôn để tế lễ, vì chỗ ấy là nơi 

cao quan trọng nhất; Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên 

bàn thờ ấy. 5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng 

cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban 

cho.” 6 Vua Sa-lô-môn thưa: “Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn 

lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã 

bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn 

ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, 

khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm 

nay.  
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7 Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa 

đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu 

con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. 8 

Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông 

không kể xiết, cũng không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, 

một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải 

trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan 

trọng như thế?”  
10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên 

Chúa phán với vua: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không 

xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù 

ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 

thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn 

khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh 

bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. 13 Cả điều ngươi không 

xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời 

ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 6, 30-34 

Họ như bầy chiên không người chăn dắt. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể 

lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã 

dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến 

một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người 

tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 

Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 

Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ 

cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi 

thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng 

thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt 

đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 30, 17-18 

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, 

và lấy tình thương mà cứu độ, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã 

kêu cầu Ngài. 

Hoặc:             Mt 5, 3-4 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền hòa, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1                      Is 58, 7-10 

Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7 Đây là lời Đức Chúa phán: Chẳng phải là chia cơm cho người 

đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai 

mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước 

người anh em cốt nhục?  
8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết 

thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía 

trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. 
9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, 

Người liền đáp lại: “Có Ta đây!” Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở 

gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 10 nếu ngươi nhường 

miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng 

ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác 

nào chính ngọ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 111, 4-5.6-8a.9 

Đ. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. 

1) Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: 

đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm 

thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc 

mình. 

Đ. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. 
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2) Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn 

tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm 

và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi. 

Đ. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. 

3) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. 

Bài đọc 2                     1 Cr 2, 1-5 

Tôi đã loan báo cho anh em  

mầu nhiệm Đức Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 13-16 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi”. 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
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CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1                    G 7, 1-4.6-7 

Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. 

Trích sách Gióp. 
1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: Cuộc sống con người nơi 

dương thế, chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung 

vất vả, đâu khác gì đời kẻ làm thuê? 2 Tựa người nô lệ mong bóng 

mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công, 3 cũng thế, gia tài của tôi là 

những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. 4 

Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?” Mới thức 

dậy, tôi liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?” Mãi tới lúc hoàng hôn, 

tôi chìm trong mê sảng. 5 Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc, da tôi nứt 

nẻ, máu mủ đầm đìa. 6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và 

chấm dứt, không một tia hy vọng. 7 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ 

cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc 

bao giờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 146, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. 

1) Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, 

thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thoả tình biết mấy! Chúa là 

Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. 

Đ. Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. 

2) Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng 

bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng 

ngôi một. 
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Đ. Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. 

3) Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn 

lường! Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ 

xuống đất đen. 

Đ. Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. 

Bài đọc 2               1 Cr 9, 16-19.22-23 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 

lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý 

làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không 

tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là 

phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng 

không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi 

đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều 

người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục 

những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 

cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những 

điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 8, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền 

của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 29-39 

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ mắc bệnh tật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
29 Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su 

đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông  

Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn 

sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của 

bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và 

bà phục vụ các ngài. 
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau 

và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước 

cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và 

trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi 

hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau 

đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy 

đấy!” 38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các 

làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi 

cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng 

trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
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CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1                  Is 6, 1-2a.3-8 

Dạ, con đây, xin sai con. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự 

trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2a Phía bên trên 

Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. 3 Các vị ấy đối đáp tung 

hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng 

Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” 
4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền 

Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết 

mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi 

miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo 

binh!” 
6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một 

hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người 

đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm 

đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” 
8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? 

Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 137, 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 
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1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, 

đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày 

con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm 

hồn. 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

3) Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, khi nghe 

những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: Vinh 

quang Chúa vĩ đại dường bao! 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

4) Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho 

con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

Bài đọc 2                 1 Cr 15, 1-11 

Chúng tôi rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã 

loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin 

Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã 

loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. 
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3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã 

lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời 

Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi 

dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, 

rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm 

trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, 

nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông  

Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện 

ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 
9 Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi 

không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của 

Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và 

ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc 

nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn 

Thiên Chúa cùng với tôi. 
11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều 

rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn         1 Cr 15, 3-8.11 

Chúng tôi rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
3 Thưa anh em, trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà 

chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, 

đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày 

thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với 

ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với 

hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn 

sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông  

Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện 

ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 
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11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều 

rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 5, 1-11 

Bỏ hết mọi sự, các ông theo Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân 

chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 

Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh 

cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 

chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo 

thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền 

Người giảng dạy đám đông. 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã 

vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi 

hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc 

thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su 

và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, 

thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt 

ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 

Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ 

là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ  
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hết mọi sự mà theo Người.  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             St 1, 1-19 

Thiên Chúa phán, liền có như vậy. 

Khởi đầu sách Sáng thế. 
1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống 

rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí 

Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 
3 Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. 4 

Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh 

sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là 

“đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 
6 Thiên Chúa phán: “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để 

phân rẽ nước với nước.” 7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ 

nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên 

Chúa gọi vòm đó là “trời”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: 

đó là ngày thứ hai. 
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9 Thiên Chúa phán: “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để 

chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, 

khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
11 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ 

mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, 

trong có hạt giống.” Liền có như vậy. 12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ 

mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống 

tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều 

và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 
14 Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, 

để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày 

và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt 

đất.” Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng 

sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển 

đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng 

sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và 

đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.24 và 35c 

Đ. Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm 

liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Đ. Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 

2) Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở 

muôn đời! Áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại 

đỉnh non cao. 

Đ. Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 
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3) Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi, lượn khúc 

quanh co. Bên dòng suối, chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng 

líu lo. 

Đ. Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 

4) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Đ. Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 V 8, 1-7.9-13 

Các tư tế đưa Hòm Bia Giao ước vào trong cung Đơ-via  

của Đền Thờ; có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình, tại Giê-ru-sa-lem, 

các kỳ mục Ít-ra-en, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng 

các trưởng tộc con cái Ít-ra-en, để đưa Hòm Bia Giao Ước của Đức 

Chúa lên, từ Thành vua Đa-vít tức là Xi-on. 2 Mọi người Ít-ra-en tập 

hợp lại bên vua Sa-lô-môn trong tháng Ê-ta-nim tức là tháng thứ 

bảy để mừng Lễ. 3 Tất cả các kỳ mục Ít-ra-en đều tới; các tư tế thì 

khiêng Hòm Bia, 4 và đưa Hòm Bia của Đức Chúa cũng như Lều 

Hội Ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong Lều lên. Các tư tế và các 

thầy Lê-vi đưa những thứ ấy lên. 5 Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng 

đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò 

nhiều vô kể, không sao đếm nổi. 6 Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước 

của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ-via của Đền Thờ, 

tức là Nơi Cực Thánh, dưới cánh các Kê-ru-bim. 7 Quả vậy, các  

Kê-ru-bim xoè cánh ra bên trên Hòm Bia, che phía trên Hòm Bia và 

các đòn khiêng. 9 Trong Hòm Bia không có gì ngoài hai Bia đá ông 

Mô-sê đã đặt vào đó, trên núi Khô-rếp, khi Đức Chúa lập Giao Ước 

với con cái Ít-ra-en vào thời họ ra khỏi đất Ai-cập. 
10 Khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy 

Đền Thờ Đức Chúa. 11 Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm  
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vụ được vì đám mây: quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập 

Đền Thờ Đức Chúa. 
12 Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói: “Đức Chúa đã phán: Người sẽ 

ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, 13 Con đã xây cho Ngài một 

ngôi nhà cao sang. Một nơi để Ngài ngự muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 131, 6-7.8-10 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi. 

1) Này đây khi ở Ép-ra-tha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, 

chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào 

nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng. 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi. 

2) Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa 

ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự 

công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Vì vua 

Đa-vít, trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức 

dầu phong vương. 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi. 

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 6, 53-56 

Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền 

tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập 

tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin 

Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới  
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đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ 

ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được 

chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều 

được khỏi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                         St 1,20-2,4a 

Chúng ta hãy làm ra con người  

theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. 

Trích sách Sáng thế. 
1.20 Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh 

vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm 

trời.” 21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh 

vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim 

bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa 

chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy 

biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” 23 Qua một buổi 

chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 
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24 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: 

gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại.” Liền có như vậy. 25 

Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài 

bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình 

ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, 

chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên 

Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 

sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang 

hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã 

thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho 

chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.” 31 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 
2.1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày 

thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm 

xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ 

ngơi. 
3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá 

ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng 

tạo của Người.  
4 Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 8, 4-5.6-7.8-9 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

1) Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã 

an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, 

mà Chúa phải bận tâm? 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

2) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban 

vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay 

Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

3) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời 

cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. 

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 V 8, 22-23.27-30 

Người đã phán: Danh Ta sẽ ở đây. 

Xin nghe lời nài van của Ít-ra-en dân Ngài. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
22 Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, 

trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và 23 thưa: 

“Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi 

đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước 

và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước 

nhan Ngài. 
27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao 

thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây 

đây! 28 Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ  
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Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ 

Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến 

ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán “Danh 

Ta sẽ ở đấy”; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi 

đây.” 
30 Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài 

dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng 

nghe và tha thứ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 83, 3.4.5 và 10.11 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn 

đến, gương mặt đấng Ngài đã xức dầu. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 
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Tung hô Tin Mừng                   Tv 118, 36.29b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con 

nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 7, 1-13 

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, 

mà duy trì truyền thống của người phàm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp 

quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ 

thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa 

rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều 

nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa 

tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi 

mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ 

và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: 

“Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ 

để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật 

đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết 

rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì 

lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý 

chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền 

thống của người phàm.” 9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi 

thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các 

ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ 

và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các 

ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có 

để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” 

rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 

13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống 

như vậy nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                   St 2, 4b-9.15-17 

Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen. 

Trích sách Sáng thế. 
4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có 

bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng 

nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất 

và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước 

từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy 

bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người 

trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn 

cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình 

nặn ra. 
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây 

trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây  
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cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con 

người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16 Đức 

Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái 

cây trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng trái của cây cho biết điều 

thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc 

chắn ngươi sẽ phải chết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 103, 1-2a.27-28.29bc-30 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm 

liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

2) Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho 

ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê 

ơn phước. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

3) Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. 

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài 

đổi mới mặt đất này. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 V 10, 1-10 

Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
1 Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng  

vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến  

Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở 

đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào 

hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy  
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nghĩ trong lòng. 3 Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà 

đưa ra; không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho 

bà. 4 Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn 

và cung điện vua đã xây, 5 những món ăn trên bàn của vua, dinh thự 

của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của 

vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại Đền Thờ Đức Chúa, bà hết 

hồn, 6 bà nói với vua: “Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về 

ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. 7 Tôi đã không tin 

những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng 

thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan 

và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. 8 Phúc thay thần dân của ngài! 

Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực 

trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài! 9 Chúc tụng 

Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai  

Ít-ra-en; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức 

Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý.” 10 

Và bà tặng vua ba ngàn sáu trăm ký vàng, một số rất lớn hương liệu 

và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ 

hoàng Sơ-va đã tặng vua Sa-lô-môn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 36, 5-6.30-31.39-40 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 
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3) Chính nhân được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở che 

trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát 

khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng                       x. Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin 

Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 7, 14-23 

Chính cái từ con người xuất ra,  

là cái làm cho con người ra ô uế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Khi ấy, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi 

người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên 

ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế 

được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con 

người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!” 
17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi 

Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, 

anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ 

cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con 

người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người 

ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều 

thanh sạch. 20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó 

mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, 

phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại 

tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu 

ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên 

trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           St 2, 18-25 

Đức Chúa dẫn người đàn bà đến với A-đam. 

Trích sách Sáng thế. 
18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì 

không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức 

Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn 

đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi 

mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi 

súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm 

được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa 

cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp 

đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt 

thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ 

con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con 

người. 
23 Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt 

bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông  
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ra.” 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và 

cả hai thành một xương một thịt. 25 Con người và vợ mình, cả hai 

đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 V 11, 4-13 

Vì ngươi đã không giữ giao ước, Ta sẽ giựt lấy  

vương quốc ngươi, nhưng vì nể Đa-vít,  

Ta sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
4 Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng 

vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thủy với 

Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. 5 

Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần 

Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. 6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm 

điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như 

phụ vương Đa-vít. 7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện 

với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân  
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Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. 8 Vua làm 

như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua; họ đốt hương và sát 

tế kính các thần của họ. 
9 Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức 

Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, 10 

và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không 

giữ điều Đức Chúa đã truyền. 11 Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn: 

“Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới 

răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc 

ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. 12 Tuy nhiên, vì thân 

phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt 

vương quốc khỏi tay con của ngươi. 13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ 

Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy 

cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 105, 3-4.35-36.37 và 40 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

1) Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi 

điều chính trực! Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương 

dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

2) Họ sống chung lộn giữa chư dân, học đòi những hành vi của 

chúng. Họ lấy tượng thần chúng mà thờ: đó chính là cạm bẫy họ sa 

chân. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

3) Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần. Trên 

dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, Người tởm kinh gia nghiệp của 

mình. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng          Gc 1, 21bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo 

vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 7, 24-30 

Chó con ở dưới gầm bàn 

lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
24 Một hôm, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ 

mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật 

vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói 

đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người  

Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con 

gái bà. 27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì 

không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà 

ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại 

được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29 Người nói với bà: 

“Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 

Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               St 3, 1-8 

Ông bà sẽ nên như Thiên Chúa, biết điều thiện điều ác. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà 

Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có 

thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây 

trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây 

trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, 

Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động 

tới, kẻo phải chết.” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì 

đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt 

ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện 

điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp 

mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái 

cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 

Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới 

kết lá vả làm khố che thân. 
8 Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn 

lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối 

trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 31, 1-2.5.6.7 

Đ. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 
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Đ. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

2) Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi 

của con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã 

tha thứ tội vạ cho con. 

Đ. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

3) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc 

gặp cảnh gian truân; cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng 

tới họ. 

Đ. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

4) Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt 

nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên, những khúc ca mừng 

con được giải thoát. 

Đ. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 V 11, 29-32;12,19 

Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
11.29 Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc 

đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một  

chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. 30 Ông  

A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai 

mảnh. 31 Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì 

Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: “Này Ta sẽ giựt 

vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc.  
32 Nó vẫn còn được một chi tộc, vì nể Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì  

Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en. 
12.19 Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 80, 10-11ab.12-13.14-15 

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: Hãy nghe ta cảnh cáo. 
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1) Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề 

cúng bái. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự 

miền Ai-cập. 

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: Hãy nghe ta cảnh cáo. 

2) Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời, Ít-ra-en nào đâu có chịu. 

Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi! 

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: Hãy nghe ta cảnh cáo. 

3) Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, 

thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, 

Ta tức khắc trở tay quật ngã. 

Đ. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: Hãy nghe ta cảnh cáo. 

Tung hô Tin Mừng              x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 7, 31-37 

Người đã làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến 

biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người 

vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên 

anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào 

lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người 

ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: 

hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh 

ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể 

chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng 

đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng 

tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 94, 6-7 

Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan 

Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             St 3, 9-24 

Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người  

ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. 

Trích sách Sáng thế. 
9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở 

đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, 

con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là 

Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có 

phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” 12 Con 

người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây 

ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: 

“Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, 

nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã 

làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật 

và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày 

trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa 

dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào 

đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 
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16 Với người đàn bà, Chúa phán: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực 

nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. 

Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi.” 
17 Với con người, Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn 

trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên 

đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày 

trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. 18 Đất đai sẽ 

trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. 19 Ngươi sẽ 

phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ 

đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” 
20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. 

21 Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người 

những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa 

nói: “Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết 

điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây 

trường sinh mà ăn và được sống mãi.” 23 Đức Chúa là Thiên Chúa 

đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con 

người đã được lấy ra. 24 Người trục xuất con người, và ở phía đông 

vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để 

canh giữ đường đến cây trường sinh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 89, 2.3-4.5-6.12-13 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ 

chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho 

đến muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 
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2) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc 

ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng 

còn. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

4) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 V 12,26-32;13,33-34 

Vua Gia-róp-am làm hai con bò mộng bằng vàng. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
12.26 Hồi ấy, vua Gia-róp-am nghĩ bụng rằng: “Vương quốc lại 

trở về nhà Đa-vít mất thôi! 27 Nếu dân này cứ lên tế lễ tại Đền Thờ 

Đức Chúa ở Giê-ru-sa-lem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là 

Rơ-kháp-am vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-kháp-am 

vua Giu-đa.” 28 Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng 

vàng, rồi nói với dân: “Các ngươi lên Giê-ru-sa-lem như thế là đủ 

rồi! Này, Ít-ra-en, Thiên Chúa của ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi 

lên từ đất Ai-cập.” 29 Vua đặt một tượng ở Bết Ên, còn tượng kia ở 

Đan. 30 Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Đan để thờ 

một trong hai tượng đó. 31 Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư 

tế lấy từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lê-vi. 32 Vua 

Gia-róp-am còn lập một lễ vào ngày mười lăm tháng tám, giống như  
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lễ vẫn mừng ở Giu-đa, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế 

tại Bết Ên mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua 

đặt ở Bết Ên các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. 
13.33 Sau sự việc này, vua Gia-róp-am cũng không chịu bỏ 

đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân 

thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại 

các nơi cao. 34 Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-róp-am phạm 

tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 105, 6-7a.19-20.21-22 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân ngài. 

1) Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, 

làm điều gian ác. Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con, đã không hiểu 

những kỳ công của Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân ngài. 

2) Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng 

đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân ngài. 

3) Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh, từng làm việc lớn lao 

bên miền Ai-cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh 

giữa lòng Biển Đỏ. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a 
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Tin Mừng                  Mc 8, 1-10 

Đám đông đã ăn và được no nê. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không 

có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2 “Thầy chạnh 

lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà 

không có gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì 

họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 
4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy 

đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy 

chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho 

họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ 

ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã 

dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người 

đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn 

và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy 

giỏ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 

10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền 

Đan-ma-nu-tha. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 

Hoặc:             Mt 5, 5-6 

Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, 

phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng. 
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CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1                  Hc 15, 15-20 

Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức. 

Trích sách Huấn ca. 
15 Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều 

đẹp ý Người. 16 Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con 

muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. 17 Trước mặt con người là cửa sinh 

cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó. 18 Vì trí khôn ngoan của Đức 

Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. 19 

Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết rõ tất cả 

những gì người ta thực hiện. 20 Người không truyền cho ai ăn ở thất 

đức, cũng không cho phép ai phạm tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 118, 1-2.4-5.17-18.33-34 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết 

dạ kiếm tìm Người. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

2) Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con 

tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước, theo thánh 

chỉ Ngài ban. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 
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3) Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống 

và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài 

kỳ diệu biết bao. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

4) Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi 

theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo 

luật Ngài và hết lòng tuân giữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

Bài đọc 2                   1 Cr 2, 6-10 

Lẽ khôn ngoan Thiên Chúa đã tiền định 

từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng 

thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn 

ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, 

là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi 

giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí 

mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, 

cho chúng ta được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế 

gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng 

đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép: 

Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề 

nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu 

Người. 
10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, 

nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những 

gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 17-37 

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. 

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy 

đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo 

thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong 

Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 
19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và 

dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước 

Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn 

trong Nước Trời. 
20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở 

công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được 

vào Nước Trời. 
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; 

ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh 

em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. 

Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục 

thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực 

nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để 

của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi 

trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối 

phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo 

người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ,  
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và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không 

ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 
27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn 

Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm 

muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải 

của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất 

một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 

Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném 

đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả 

ngục. 
31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly 

dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp 

hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai 

cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. 
33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, 

nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho 

anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai 

Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. 

Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 
36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc 

hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, 

“không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn         Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. 

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho 

anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và 

người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 
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21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; 

ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22a Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.  
27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn 

Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm 

muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.  
33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, 

nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho 

anh em biết: đừng thề chi cả.  
37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói 

“không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1            Lv 13, 1-2.44-46 

Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại. 

Trích sách Lê-vi. 
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: 2 “Khi trên 

da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, là những triệu chứng 

bệnh phong hủi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc 

với một trong các tư tế, con của A-ha-ron. 44 Nếu mắc bệnh phong 

hủi, thì người ấy trở thành ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế; 

vì người ấy bị vết thương ở đầu. 
45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che 

râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!” 46 Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ 

còn là ô uế; người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên 

ngoài trại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 31, 1-2.5.11 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bể trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bể trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 
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2) Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi 

của con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã 

tha thứ tội vạ cho con. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bể trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

3) Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bể trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

Bài đọc 2             1 Cr 10,31-11,1 

Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10.31 Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh 

em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 32 Anh em đừng làm 

gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, 

hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; 33 cũng như tôi đây, trong mọi 

hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi 

cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ. 
11.1 Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 40-45 

Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta 

quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi 

được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và 

bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến 

khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh 

đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy 

đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những 

gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng 

vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, 

đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở 

lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi 

kéo đến với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1                      Gr 17, 5-8 

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, 

phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
5 Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người 

đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức 

Chúa! 6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy 

hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ 

ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng 

người. 
7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm 

chỗ nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ 

sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên 

cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không 

ngừng trổ sinh hoa trái. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 
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2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Bài đọc 2                  1 Cr 15, 12.16-20 

Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, 

thì lòng tin của anh em thật hão huyền. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ 

cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có 

chuyện kẻ chết sống lại? 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức 

Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi 

dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống 

trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ 

trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào 

Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng 

thương hơn hết mọi người. 
20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở 

đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           Lc 6, 23ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy 

múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em  ở trên trời thật lớn 

lao. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Lc 6, 17.20-26 

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. 

Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
17 Một hôm, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười 

Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn  

đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê,  

Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn. 
20 Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là 

của anh em. 21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, 

vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là 

những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai 

trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui 

mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên 

trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối 

xử như thế. 
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các 

ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 “Khốn cho các ngươi, hỡi 

những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. “Khốn 

cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các 

ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 “Khốn cho các ngươi khi được 

mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ 

đối xử như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 
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Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                St 4, 1-15.25 

Ca-in xông đến giết A-ben, em mình. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra  

Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người.” 2 Bà lại 

sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm 

nghề cày cấy đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất 

đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. 4 A-ben cũng dâng những con 

đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn 

đến A-ben và lễ vật của ông, 5 nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì 

Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. 6 Đức Chúa 

phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét 

mặt? 7 Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên 

không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở 

cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” 8 Ca-in 

nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi!” Và khi hai 

người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình. 
9 Đức Chúa phán với Ca-in: “A-ben em ngươi đâu rồi?” Ca-in 

thưa: “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?” 10 Đức 

Chúa phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em 

ngươi đang kêu lên Ta! 11 Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính 

đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra.  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

12 Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa 

màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.” 13 Ca-

in thưa với Đức Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng không thể 

mang nổi. 14 Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ 

phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt 

trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con.” 15 Đức Chúa phán 

với ông: “Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy.” 

Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. 
25 Ông A-đam lại ăn ở với vợ. Bà sinh một con trai và đặt tên là 

Sết; bà nói: “Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay 

cho A-ben, vì Ca-in đã giết nó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 49, 1 và 8.16bc-17.20-21 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

1) Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp 

cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Ta chẳng trách cứ ngươi về 

hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm 

ngày. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

2) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

3) Hễ ngồi lê là bới xấu anh em, và bêu diếu cả người ruột thịt. 

Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng 

giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ 

ngươi xem. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gc 1, 1-11 

Đức tin có vượt qua thử thách  

mới sinh ra lòng kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo. 

Khởi đầu thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su 

Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc 

anh em được an vui mạnh khoẻ! 
2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa 

niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. 3 Vì như anh em biết: đức tin 

có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. 4 Chớ gì anh em 

chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em 

nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. 
5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin 

Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người 

cách rộng rãi, không quở trách. 6 Nhưng người ấy phải cầu xin với 

lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị 

gió đẩy lên vật xuống. 7 Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được 

cái gì của Chúa: 8 họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ 

làm. 
9 Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên; 10 

còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi 

như hoa cỏ. 11 Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ 

khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ 

héo tàn như vậy trong các việc họ làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 118, 67-68.71-72.75-76 

Đ. Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống. 

1) Con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời 

hứa của Ngài. Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, 

xin dạy cho con. 
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Đ. Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống. 

2) Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ 

Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. 

Đ. Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống. 

3) Lạy Chúa, con biết: quyết định của Ngài thật công minh, 

Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. Xin Chúa lấy tình thương 

mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8, 11-13 

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
11 Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh 

luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 
12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu 

lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu 

lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          St 6,5-8;7,1-5.10 

Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo. 

Trích sách Sáng thế. 
6.5 Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người 

quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. 6 

Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người 

buồn rầu trong lòng. 7 Đức Chúa phán: “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất 

con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống 

vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng.” 8 

Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng Đức Chúa. 
7.1 Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê: “Ngươi hãy vào tàu, ngươi và 

cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan 

Ta trong thế hệ này. 2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy 

bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh 

sạch, thì một đôi, con đực và con cái, 3 trong các loài chim trời cũng 

lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4 Vì bảy 

ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn 

mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.” 5 

Ông Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền. 
10 Bảy ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 28, 1a-2.5ac-4.3b và 9b-10 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

1) Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng Chúa vinh 

quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. 
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Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

2) Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ 

mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy 

nghiêm! 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

3) Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, còn trong thánh 

điện Người, tất cả cùng hô: Vinh danh Chúa! Chúa ngự trị trên cơn 

hồng thuỷ, Chúa là Vua ngự trị muôn đời. 

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gc 1, 12-18 

Chính Thiên Chúa không cám dỗ ai. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một 

khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã 

hứa ban cho những ai yêu mến Người. 
13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì 

Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng 

không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng 

của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã 

cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. 
16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn 

lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ 

Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay 

đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã 

tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của 

đầu mùa trong các thọ tạo của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 93, 12-13a.14-15.18-19 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn. 
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1) Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được 

Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong 

ngày hoạn nạn. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn. 

2) Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người, chẳng bỏ rơi dân 

Người chọn làm gia sản; công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm 

hồn chính trực sẽ tuân theo. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn. 

3) Lạy Chúa, khi con nói: Này chân con lảo đảo, tình thương 

Ngài đã đỡ nâng con; lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến 

hồn con vui sướng. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8, 14-21 

Anh em hãy coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Một hôm, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo; trên 

thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: 

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men  

Hê-rô-đê!” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không 

có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán 

về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu 

sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh em có mắt mà không thấy, 

có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ 

năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao 

nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” 
20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em  
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đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa 

được bảy.” 21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           St 8, 6-13.20-22 

Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. 

Trích sách Sáng thế. 
6 Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ ông đã làm trên tàu, 

7 và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi 

nước khô trên mặt đất. 8 Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để 

xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. 9 Nhưng con bồ câu không tìm 

được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp 

mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. 10 

Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. 
11 Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có 

một nhành lá ô-liu tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt 

đất. 12 Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó 

không trở về với ông nữa. 
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13 Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng 

một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra 

và thấy mặt đất đã khô ráo. 
20 Ông Nô-ê dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy 

một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà 

dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. 21 Đức Chúa ngửi mùi thơm 

ngon, và Đức Chúa tự nhủ: “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai 

vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, 

nhưng Ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như Ta đã làm! 
22 Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt,trời lạnh và trời 

nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng 

đắp đổi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 115, 12-13.14-15.18-19 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

2) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể 

dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung 

hiếu với Người. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

3) Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể  

dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi  

Giê-ru-sa-lem! 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gc 1, 19-27 

Anh em hãy đem Lời ra thực hiện, chứ đừng nghe suông. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
19 Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người 

phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, 20 vì khi nóng giận, 

con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. 21 

Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn 

lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; 

lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. 
22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông 

mà lừa dối chính mình. 23 Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà 

không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự 

nhiên của mình. 24 Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không 

nhớ mặt mình thế nào. 25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật 

trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không 

nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình 

làm. 
26 Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự 

dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão. 27 Có lòng đạo đức tinh 

tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô 

nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ 

của thế gian. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

1) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 
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Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8, 22-26 

Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta 

dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 

Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng 

vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 

Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây 

cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông 

rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà 

và dặn: “Anh đừng có vào làng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             St 9, 1-13 

Ta gác cây cung của Ta lên mây, 

 và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Nô-ê và các con ông, và 

Người phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt 

đất. 2 Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi 

cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay 

các ngươi. 3 Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các 

ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban 

cỏ xanh tươi. 4 Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng 

sống của nó, tức là máu. 5 Nhưng Ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ 

máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con 

người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống 

của người anh em mình. 
6 Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì 

Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. 7 Về 

phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy 

nở thật nhiều trên mặt đất.” 
8 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông 

rằng: 9 “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các 

ngươi sau này, 10 và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, 

gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể 

cả dã thú. 11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ 

không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có 

hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.” 
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12 Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta 

với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn 

thế hệ mai sau: 13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu 

hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 101, 16-18.19-21.29 và 22-23 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

1) Chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu uý 

kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện 

quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng 

khinh thường lời họ nguyện xin. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

2) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

3) Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại 

trước nhan Ngài. Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh 

thánh Chúa, tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, khi mọi 

nước mọi dân, tập trung về để thờ phượng Chúa. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Gc 2, 1-9 

Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những người nghèo? 

Còn anh em lại khinh dể người nghèo. 

Trích thư thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. 2 Quả vậy, 

giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn 

vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc  
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tồi tàn, cũng bước vào, 3 mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc 

lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với 

người nghèo, anh em lại nói: “Đứng đó!” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân 

tôi đây!” 4 thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm 

phán đầy tà tâm đó sao? 
5 Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên 

Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để 

họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã 

hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? 6 Thế mà anh em, anh 

em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức 

anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra toà đó sao? 7 Chẳng 

phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp mà anh em được 

mang đó sao? 8 Đã hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn 

luật Kinh Thánh đưa lên hàng đầu: Ngươi phải yêu người thân cận 

như chính mình. 9 Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em 

phạm một tội và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 33, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 
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Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Tung hô Tin Mừng                  x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8, 27-33 

Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
27 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các 

làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn 

đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông 

Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một 

ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em 

bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức 

Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu 

đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị 

giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp 

mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 

Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách 

ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh 

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             St 11, 1-9 

Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ 

như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng 

bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc 

gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen 

làm hồ. 4 Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một 

tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để 

khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.” 
5 Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang 

xây. 6 Đức Chúa phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, 

nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, 

chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7 Nào! Ta xuống 

và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai 

hiểu ai nữa.” 8 Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi 

trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, 

người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm 

xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, 

Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 32, 10-11.12-13.14-15 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 
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1) Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, Người phá tan ý định 

chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng 

Người vạn kiếp trường tồn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi 

người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Gc 2, 14-24.26 

Một thân xác không hơi thở là một xác chết, 

cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành 

động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy 

được chăng? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo 

che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại 

nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại 

không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? 
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. 

18 Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có 

hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, 

còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn tin 

rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ 

cũng tin như thế, và chúng run sợ.” 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, 

bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng 

không? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công 

chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên  
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bàn thờ đó sao? 22 Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của 

ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. 23 Như thế ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và 

vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là 

bạn của Thiên Chúa. 
24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên 

công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một 

thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có 

hành động là đức tin chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 111, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 
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Tung hô Tin Mừng          Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8,34-9,1 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, 

 thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
8.34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. 

Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin 

Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải 

thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta 

lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội 

lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ 

hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, 

trong vinh quang của Cha Người.” 
9.1 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số 

những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, 

trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 30, 3-4 

Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì 

để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Chúa, vì uy 

danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dt 11, 1-7 

Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng  

vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 

là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các 

tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. 
3 Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi 

lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô 

hình mà có. 4 Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một 

hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Ca-in: nhờ tin như vậy, ông A-ben 

đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã 

chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế, mà 

tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng. 
5 Nhờ đức tin, ông Kha-nốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, 

và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông 

đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng: trước khi được đem đi, 

ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. 6 Mà không có đức tin, thì không 

thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin 

là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những 

ai tìm kiếm Người. 7 Nhờ đức tin, ông Nô-ê được Thiên Chúa báo 

cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng kính sợ Thiên 

Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế 

là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính 

nhờ đức tin.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 144, 2-3.4-5.10-11 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

2) Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa, và truyền 

tụng những chiến công của Ngài, tuyên bố Ngài oai phong vinh 

hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

3) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gc 3, 1-10 

Cái lưỡi, không ai chế ngự được. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm 

thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc 

hơn. 2 Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. 

Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng 

kiềm chế toàn thân. 3 Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt 

chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. 4 Anh em 

cũng hãy nhìn xem tàu bè: dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong 

đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để 

điều khiển theo ý của người lái. 5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ 

phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những 

chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy 

đám rừng to lớn biết bao! 6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một 

thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân  
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thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe 

cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy. 7 Thật thế, mọi loài 

thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có 

thể chế ngự và đã chế ngự được. 8 Nhưng cái lưỡi thì không ai chế 

ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc 

độc giết người. 9 Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, 

ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra 

theo hình ảnh Thiên Chúa. 10 Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời 

chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 11, 2-3.4-5.7-8 

Đ. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con. 

1) Xin cứu nguy, lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, giữa 

loài người, không một kẻ tín trung. Người với người chỉ nói lời gian 

dối, môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai. 

Đ. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con. 

2) Ước gì Chúa xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa! Bọn 

chúng nói: Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai làm chủ 

được ta? 

Đ. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con. 

3) Lời Chúa phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã bảy 

lần tinh luyện. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi 

bọn này mãi mãi. 

Đ. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con. 

Tung hô Tin Mừng            x. Mc 9, 7 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán 

dạy: “Đây là Con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 9, 2-13 

Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
2 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và  

Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ 

mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình 

dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, 

không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn 

đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức  

Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa 

Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, 

một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực 

ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một 

đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: 

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt 

nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông 

mà thôi. 
9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được 

kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi 

chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem 

câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 11 Các ông hỏi Đức Giê-su: 

“Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” 12 Người 

đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao 

có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh 

chê? 13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ 

đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 77, 29-30 

Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó, 

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng. 

Hoặc:              Ga 3, 16 

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
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CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1            Lv 19, 1-2.17-18 

Ngưoi phải yêu đồng loại như chính mình. 

Trích sách Lê-vi. 
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 “Hãy nói với toàn thể 

cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh 

thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng 

Thánh. 
17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải 

mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang 

tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những 

người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính 

mình. Ta là Đức Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8 và 10.12-13 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 2                 1 Cr 3, 16-23 

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, 

 và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ 

của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 
17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt 

kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là 

anh em. 
18 Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình 

là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được 

khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước 

mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn 

ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời rằng: Tư tưởng 

kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. 
21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều 

thuộc về anh em; 22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả 

thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều 

thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại 

thuộc về Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng             1 Ga 2, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, 

tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 38-48 

Hãy yêu kẻ thù. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
38 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy 

bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên 

phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để 

lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có 

người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai 

xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. 
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy 

ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu 

nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới 

được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người 

cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có 

công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế 

sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có 

làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế 

sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là 

Đấng hoàn thiện”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 
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Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1             Is 43, 18-19.21-22.24b-25 

Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
18 Đây lời Đức Chúa phán: Các ngươi đừng nhớ lại những 

chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. 19 Này Ta 

sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận 

thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi 

những dòng sông tại vùng đất khô cằn. 21 Ta đã gầy dựng cho Ta 

dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta. Ít-ra-en bội nghĩa vong 

ân. 22 Vậy mà, hỡi Gia-cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta; phải, hỡi  

Ít-ra-en, ngươi đã chán Ta rồi. 24b Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ 

vì lầm lỗi của ngươi, làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm. 
25 Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xoá bỏ các tội 

phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi 

nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 40, 2-3.4-5.13-14 

Đ. Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, quả thật con đắc tội 

với Ngài. 
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1) Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn 

nạn, sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại 

ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thù hung hãn. 

Đ. Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, quả thật con đắc tội 

với Ngài. 

2) Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, 

Người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, xin 

thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, quả thật con đắc tội 

với Ngài. 

3) Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan 

Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, từ muôn thuở 

cho đến muôn đời. A-men. A-men. 

Đ. Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, quả thật con đắc tội 

với Ngài. 

Bài đọc 2                 2 Cr 1, 18-22 

Đức Giê-su đã không vừa là “có”, vừa là “không”, 

nhưng nơi Ngài chỉ toàn là “có”. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho 

chúng tôi! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là “có” vừa 

là “không”. 19 Vì Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà 

chúng tôi, là Xin-va-nô, Ti-mô-thê và tôi, rao giảng cho anh em, đã 

không vừa là “có” vừa là “không”, nhưng nơi Người chỉ toàn là 

“có”. 20 Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là “có” nơi 

Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “A-men” để tôn 

vinh Thiên Chúa. 21 Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong 

Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. 22 

Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào 

lòng chúng ta làm bảo chứng. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha.  
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 2, 1-12 

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin 

Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài 

sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem 

đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng 

vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người 

được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một 

lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có 

lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã 

được tha tội rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ 

thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta 

nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên 

Chúa?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như 

thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những 

điều ấy? 9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được 

tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, 

điều nào dễ hơn? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con 

Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta 

truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về 

nhà!” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước 

mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. 

Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1                   1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23 

Đức Chúa đã nộp cha vào tay con,  

nhưng con đã không muốn tra tay. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
2 Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với 

ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa 

mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân 

binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua 

cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm 

chung quanh. 
8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít: “Hôm nay Thiên Chúa đã 

nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo 

ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ 

hai.” 9b Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: “Đừng giết vua! Có ai tra 

tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” 
12 Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, 

rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức 

dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống  
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trên họ.  
13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở 

đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đa-vít nói: “Cây 

giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. 23 Xin 

Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và 

lòng trung thành của họ: hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay 

con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức 

dầu tấn phong”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8 và 10.12-13 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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Bài đọc 2               1 Cr 15, 45-49 

Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra,  

thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
45 Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên 

thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 46 

Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có 

sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi 

đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 

Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ 

thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như 

chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ 

được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy nói với anh 

em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn 

cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và 

cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì 

hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng 

cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì 

đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng 

hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu  
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thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng 

yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm 

ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng 

làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì 

còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 

mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 

hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, 

phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng 

Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc 

ác. 
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân 

từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét 

đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh 

em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, 

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ 

lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh 

em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng 

đấu ấy.” 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Hc 1, 1-10 

Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật. 

Khởi đầu sách Huấn ca. 
1 Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn 

ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời. 2 Cát biển, giọt mưa và tháng 

ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết? 3 Trời cao, đất rộng, vực 

sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu? 4 Khôn ngoan đã được tác 

thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. 6 Gốc 

rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai? Và những công trình 

kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ? 8 Chỉ có một Đấng khôn 

ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Người. 9 Đó chính là Đức 

Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan 

nổi bật trên mọi công trình, 10 nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng 

đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu 

mến Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 92, 1ab.1c-2.5 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

1) Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, 

Người lấy dũng lực làm cân đai. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

2) Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng 

Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 
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3) Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực 

lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gc 3, 13-18 

Nếu trong lòng anh em có sự ghen tuông, 

thì anh em đừng tự cao tự đại. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
13 Anh em thân mến, trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu 

biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những 

hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. 14 

Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh 

chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật. 15 

Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự 

khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. 16 

Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và 

đủ mọi thứ việc xấu xa. 17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con 

người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, 

mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, 

cũng chẳng giả hình. 18 Người xây dựng hoà bình thu hoạch được 

hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.15 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 
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Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

4) Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, 

cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao 

tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc 

trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 9, 14-29 

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an 

trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang 

vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15 Thấy 

Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào 

Người. 16 Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ 

thế?” 17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem 

con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. 18 Bất cứ ở đâu, hễ 

quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, 

cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ 

đó, nhưng các ông không làm nổi.” 19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng 

lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, 

còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây  
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cho tôi.”  
20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay 

nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21 Người 

hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ 

thuở bé. 22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho 

nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng 

thương mà cứu giúp chúng tôi.” 23 Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao 

lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” 24 

Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin 

yếu kém của tôi!” 25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát 

mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi 

đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” 26 Quỷ thét lên, lay nó thật 

mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: 

“Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và 

nó đứng lên. 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng 

Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 29 

Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Hc 2, 1-11 

Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con 

hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. 2 Hãy giữ lòng cho 

ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. 3 

Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời, con được cất nhắc 

lên. 4 Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua 

bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. 5 Vì vàng phải được tôi luyện 

trong lửa, còn những người sáng giá, thì phải được thử trong lò ô 

nhục. 6 Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, 

hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. 7 Hỡi ai kính sợ 

Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng lìa xa Người 

kẻo ngã. 8 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn 

sẽ không mất phần thưởng đâu. 9 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi 

trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. 10 Hãy nhìn 

lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ 

thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? Hoặc 

có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể? 11 Vì Đức Chúa là Đấng 

nhân từ và hay thương xót: Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong 

lúc gian truân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 36, 3-4.18-19.27-28.39-40 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 
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1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

2) Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn 

tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói 

kém lại được no đầy. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

3) Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi 

vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu 

trung. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

4) Chính nhân được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở che 

trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát 

khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gc 4, 1-10 

Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Anh em thân mến, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột 

giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em 

đang gây chiến trong con người anh em đó sao? 2 Thật vậy, anh em 

ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét 

cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với 

nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; 3 anh em xin mà 

không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng 

lạc. 
4 Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng: yêu thế 

gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự 

coi mình là thù địch của Thiên Chúa. 5 Hay các người nghĩ rằng lời  
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Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa: Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt 

trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên? 6 Nhưng ân sủng 

Người ban còn mạnh hơn; vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Thiên 

Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 7 

Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ 

chạy xa anh em. 8 Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh 

em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy 

luyện tâm can. 9 Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy 

khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng 

khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. 10 Anh em hãy hạ mình 

xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 54, 7-8.9-11a.23 

Đ. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. 

1) Con tự nhủ: Phải chi được đôi cánh bồ cầu, để bay bổng tìm 

nơi an nghỉ! Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc. 

Đ. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. 

2) Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng. 

Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn, và làm cho ngôn ngữ chúng bất 

đồng, vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng. 

Đ. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. 

3) Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, 

chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. 

Đ. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. 

Tung hô Tin Mừng               Gl 6, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, 

ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 

vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 9, 30-37 

Con Người sẽ bị nộp.  

Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
30 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền  

Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người 

đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, 

họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ 

sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không 

dám hỏi lại Người. 
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. 

Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã 

bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông 

đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi 

xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng 

đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 

Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó 

và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón 

Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Hc 4, 11-19 

Ai yêu mến khôn ngoan, thì được Đức Chúa yêu mến. 

Trích sách Huấn ca. 
11 Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc 

những ai kiếm tìm mình. 12 Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai 

sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. 13 Người nắm được 

khôn ngoan, sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu, họ cũng 

được Đức Chúa ban phúc lành. 14 Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng 

phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức 

Chúa mến yêu. 15 Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân, 

ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. 16 Ai tin tưởng vào 

khôn ngoan, sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ 

cũng sẽ được thừa hưởng.  
17 Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ, qua nẻo đường 

quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của 

mình mà tôi luyện, bao lâu chưa tin tưởng họ được; rồi lại thử thách 

họ qua những phán quyết của mình.  
18 Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, 

khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí 

nhiệm của mình. 19 Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi 

họ, và để mặc cho họ sụp đổ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 118, 165 và 168.171-172.174-175 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 
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1) Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp 

chướng ngại nào. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh 

ý, con thời vâng theo. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

2) Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh 

chỉ cho con. Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh 

của Ngài thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

3) Lạy Chúa, con khát mong ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con 

vui sướng thoả thuê. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu 

mong quyết định của Ngài phù hộ con. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Gc 4, 13-17 

Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao? 

Hãy nói: Nếu Chúa muốn. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
13 Thưa anh em, bây giờ, hãy nghe tôi, những kẻ nói: “Hôm nay 

hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó 

một năm và buôn bán kiếm lời”. 14 Trong khi các người không biết 

cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi 

nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói: 

“Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, 16 thì 

các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ 

tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không 

chịu làm thì mắc tội. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 48, 2-3.6-7.8-9.10-11 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
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1) Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào, hết thảy thế 

nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ 

bần. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

2) Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa 

vây tôi? Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

3) Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình, và trả được giá thục hồi 

cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng 

chấm dứt đời đời. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

4) Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày 

tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột 

cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 9, 38-40 

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng 

con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn 

cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: “Đừng 

ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, 

rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không 

chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Hc 5, 1-8 

Đừng trì hoãn, hãy trở về với Chúa đi. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói: “Tôi có đủ cả rồi!” 

2 Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con, mà thoả mãn 

những đam mê của lòng mình. 3 Đừng nói: “Ai làm gì được tôi?” Vì 

Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt. 4 Đừng nói: “Tôi đã 

phạm tội nhưng nào có sao?” Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó! 5 Đừng 

ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội 

khác. 6 Đừng nói: “Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội 

nhiều, Người cũng tha thứ cả!” Vì Người thương xót, Người cũng 

nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi. 7 

Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày 

này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và 

trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong. 8 Đừng cậy dựa vào của 

cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất 

hạnh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     Gc 5, 1-6 

Tiền lương các thợ gặt đang kêu lên oán trách, 

và tiếng kêu đã thấu đến tai Chúa. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ 

về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các 

người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc 

của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội 

các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã 

lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4
  Các người đã gian lận 

mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các 

người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng 

kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên 

cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng 

các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người  
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đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại 

các người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 48, 14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

1) Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, 

hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử 

thần canh giữ chăn nuôi. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

2) Chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến 

hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc 

mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

3) Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ 

phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng 

theo xuống mộ phần. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

4) Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc: Mình làm nên, thiên hạ tán 

dương mình! Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao 

giờ còn được thấy ánh dương! 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Tung hô Tin Mừng                x. 1 Tx 2, 13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, 

không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng 

theo bản tính của lời ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 9, 41-50 

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, 

còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
41 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em 

uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo 

thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải 

sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn 

hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt 

một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa 

hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] 45 Nếu chân anh làm cớ cho 

anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống 

còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [46] 47 Nếu mắt 

anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào 

Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả 

ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, 

ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là 

cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho 

mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà 

thuận với nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Hc 6, 5-17 

Không có gì đổi lấy được một người bạn trung thành. 

Trích sách Huấn ca. 
5 Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương 

thì tăng thêm lời thân ái. 6 Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với 

con; nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một. 7 

Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng 

đừng vội tin tưởng ngay. 8 Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con 

gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. 9 Có người là bạn lại trở nên thù, 

và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ. 10 Có người là bạn 

khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là 

bạn nữa. 11 Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con: gia 

nhân con, nó tự do sai bảo. 12 Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại 

và lánh mặt con luôn. 13 Với quân thù, con hãy tránh xa, còn với bè 

bạn, con phải coi chừng. 14 Người bạn trung thành là một nơi nương 

tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho 

tàng. 15 Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị 

của người bạn ấy, không cân nào lường được. 16 Người bạn trung 

thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa 

sẽ gặp được người như vậy. 17 Người kính sợ Đức Chúa thì điều 

khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào, thì cận 

thân mình cũng thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 118, 12 và 16.18 và 27.34-35 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 
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1) Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

2) Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài kỳ diệu biết 

bao. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm 

những kỳ công của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

3) Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và 

hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì 

con ưa thích đường lối đó. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gc 5, 9-12 

Kìa vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để 

khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. 10 Thưa anh 

em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các 

ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. 11 Kìa xem: chúng ta 

tuyên bố: phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì! Anh em đã nghe 

nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, 

vì Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
12 Nhưng, thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, 

lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, 

“không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 17,17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin 

Chúa lấy sự thật, mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 10, 1-12 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia 

sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như 

thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần 

Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ 

không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp: “Thế ông Mô-sê 

đã truyền dạy các ông điều gì?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho 

phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì 

các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho  
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các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm 

nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 

Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 

Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân 

ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 

Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối 

với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội 

ngoại tình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 

Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 12, 6 

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu 

độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc 

Ngài ban. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Hc 17, 1-15 

Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh Người. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người 

trở về đất. 2 Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời 

gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. 3 Người mặc cho 

nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm 

ra nó. 4 Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người, để  
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chúng thống trị muông chim cầm thú. 6 Người ban cho chúng trí 

khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái tim để chúng suy nghĩ. 7 Người làm cho 

chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt 

điều xấu. 8 Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng 

nhận ra các công trình vĩ đại của Người.  
10 Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại 

của Người, chúng sẽ kể ra. 11 Người còn ban kiến thức cho chúng, 

và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. 12 Người đã lập với chúng 

một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều Người phán 

quyết. 13 Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người, tai 

chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán. 14 Người phán bảo: “Các 

ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính.” Bổn phận đối với tha nhân, 

Người truyền cho ai nấy phải thi hành. 15 Đường lối của chúng luôn 

luôn ở trước mặt Người, và không bao giờ giấu mắt Người được. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 102, 13-14.15-16.17-18a 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

1) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

2) Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa 

đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết 

mình. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 
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3) Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết 

dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai 

giữ giao ước của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gc 5, 13-20 

Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
13 Anh em thân mến, ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy 

cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. 14 Ai trong 

anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh 

đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh 

Chúa. 15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy 

được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa 

thứ tha. 16 Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để 

được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có 

hiệu lực. 17 Ông Ê-li-a xưa cũng là người cùng chung một thân phận 

như chúng ta; ông đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì đã 

không có mưa xuống trên mặt đất suốt ba năm sáu tháng. 18 Rồi ông 

lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống và đất đã trổ sinh hoa trái. 
19 Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý 

và có ai đưa người ấy trở về, 20 thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm 

cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn 

ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 140, 1-2.3 và 8 

Đ. Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước 

Thánh Nhan. 
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1) Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến phù trợ 

con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài. Ước chi lời con 

nguyện, như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, và tay con giơ 

lên, được chấp nhận như của lễ ban chiều. 

Đ. Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước 

Thánh Nhan. 

2) Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con. 

Lạy Chúa là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, bên Ngài con ẩn 

náu, đừng để con thiệt mạng. 

Đ. Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước 

Thánh Nhan. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 13-16 

Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa  

với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người 

đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, 

Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng 

ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như 

chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên 

Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người 

ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 9, 2-3 

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con 

hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao. 
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Hoặc:            Ga 11, 27 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian. 
 

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1                    Is 49, 14-15 

Ta chẳng quên ngươi bao giờ. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
14 Xi-on từng nói: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã 

quên tôi rồi!” 15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, 

hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó 

có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 61, 2-3.6-7.8-9a 

Đ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi 

yên hàn. 

1) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi 

yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 

ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Đ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi 

yên hàn. 

2) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên 

hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 

ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Đ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi 

yên hàn. 
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3) Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là 

núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta, 

hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm 

can. 

Đ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi 

yên hàn. 

Bài đọc 2                     1 Cr 4, 1-5 

Chúa sẽ phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ 

của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải 

chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời 

xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy 

mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng 

đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử 

tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước 

kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 

thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen 

thưởng đích đáng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình, cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 6, 24-34 

Anh em đừng lo lắng về ngày mai. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có 

thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ 

gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm 

tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 
25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: 

lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống 

chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích 

vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại 

chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo 

lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn 

về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài 

đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, 

không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua 

Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông 

hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào 

lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh 

em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ 

ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại 

vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả 

những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức 

công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai 

lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
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CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1              Hs 2, 16b-17b.21-22 

Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
16b Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ đưa dân ta vào sa mạc, 

để cùng nó thổ lộ tâm tình. 17b Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh 

xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn 

ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và 

chính trực, trong ân tình và xót thương; 22 Ta sẽ lập hôn ước với 

ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8 và 10.12-13 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụngChúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụngChúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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4) Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 2                   2 Cr 3, 1b-6 

Anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1b Thưa anh em, chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có 

thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu 

chúng tôi? 2 Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết 

trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc. 3 Rõ ràng 

anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, 

không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên 

Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng 

trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. 
4 Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như 

vậy. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ 

rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn 

Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước 

Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào 

Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Gc 1, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà 

sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mừ trong các thọ tạo 

của Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 2, 18-22 

Chàng rễ còn ở với họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang 

ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông 

Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại 

không ăn chay?” 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới 

lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn 

ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng 

rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai 

lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo 

vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu 

mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu 

cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
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CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1                      Hc 27, 4-7 

Chớ vội khen khi người chưa lên tiếng. 

Trích sách Huấn ca. 
4 Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. 5 Có 

thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. 6 

Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng 

người. 7 Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, 

phải nghe miệng nói năng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 91, 2-3.13-14.15-16 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn ngài. 

1) Thú vị thay được tạ ơnChúa, được mừng hát danh Ngài, lạy 

Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, 

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn ngài. 

2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh 

như hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa 

khuôn viên đền thánh Chúa ta. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn ngài. 

3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá 

xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá 

cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn ngài. 
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Bài đọc 2               1 Cr 15, 54-58 

Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
54 Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất 

diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ 

chiến thắng! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử 

thần, đâu là nọc độc của ngươi? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà 

tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì 

Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 
58 Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và 

càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết 

rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Pl 2, 15d.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng 

như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.  
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 39-45 

Lòng có đầy miệng mới nói ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hôm ấy, Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù 

mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 

Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 
41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà 

trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại 

có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong 

con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong  
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con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt 

ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người 

anh em! 
43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có 

cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở 

bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì 

lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Hc 17, 24-29 

Hãy trở về cùng Đấng Tối cao, 

và nhận biết lòng lân tuất của Thiên Chúa. 

Trích sách Huấn ca. 
24 Ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn 

lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an. 25 Hãy trở về với Đức Chúa và từ 

bỏ tội lỗi, hãy cầu khẩn trước nhan Người và giảm bớt dịp tội. 26 

Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao, và cực lực 

gớm ghét mọi điều ghê tởm. 27 Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng 

Tối Cao, nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ? 28 Người 

đã chết thì hết xưng tụng, vì nó không còn nữa; chỉ người đang sống  
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và khoẻ mạnh mới ca ngợi Đức Chúa. 29 Lòng lân tuất của Đức 

Chúa cao cả dường bao, ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người 

lớn lao biết mấy! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 31, 1-2.5.6.7 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, ngườiChúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

2) Con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của 

con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha 

thứ tội vạ cho con. 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

3) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc 

gặp cảnh gian truân; cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng 

tới họ. 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

4) Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt 

nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên, những khúc ca mừng 

con được giải thoát. 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   1 Pr 1, 3-9 

Tuy không thấy Đức Ki-tô, anh em vẫn yêu mến, 

vẫn kính tin, lòng chan chứamột niềm vui khôn tả. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để 

nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi 

chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể 

vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là 

những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, 

hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong 

thời sau hết. 
6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu 

còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử 

thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng 

gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, 

khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở 

thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không 

thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng 

vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, 

rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn 

cứu độ con người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 110, 1-2.5-6.9 và 10c 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 
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2) Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, 

muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho 

dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến 

muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. Mãi đến thiên thu 

còn vang tiếng ngợi khen Người. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình, mà 

làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 17-27 

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp:  
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“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 

Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Hc 35, 1-12 

Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó 

với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. 2 Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh 

hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. 3 Từ bỏ gian tà thì đẹp 

lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. 4 Tuy vậy, 

đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải 

dâng đều do lệnh truyền.  
5 Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông 

mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao. 6 Hy lễ của người công 

chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. 7 Hãy  
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tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu 

mùa tay con làm ra. 8 Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi 

cười; dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ. 9 Với tấm lòng 

quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao, tuỳ theo những gì Người 

ban tặng, và tuỳ theo khả năng con có.  
10 Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy 

lần. 11 Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất 

chính. 12 Vì Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 49, 5-6.7-8.14 và 23 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người 

đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công 

minh, 

vì chính Người sẽ đứng ra xét xử. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

2) Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy, này Ít-ra-en, Ta dẫn 

chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ, Ta chẳng 

trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, hằng nghi ngút 

trước mặt Ta đêm ngày. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều 

khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ 

làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ 

Chúa Trời. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Pr 1, 10-16 

Các ngôn sứ loan báo về những điều sẽ xảy ra cho anh em, 

vì thế, anh em hãy tỉnh thức, và bền lòng trông cậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
10 Anh em thân mến, các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn 

cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. 11 Thần 

Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho 

Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài 

đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời 

nào, trong hoàn cảnh nào. 12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài 

biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho 

chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người 

giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh 

Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước 

mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. 
13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn 

toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em 

trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện. 14 Như những người con biết 

vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc 

anh em còn mê muội. 15 Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn 

nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, 16 vì có lời Kinh 

Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 
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2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 28-31 

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này  

cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu đời sau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng: “Thầy 

coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 

Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, 

anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin 

Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, 

anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự 

ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng 

đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên 

hàng đầu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 
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Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Hc 36, 1.4-5a.10-17 

Muôn dân nhận biết rằng ngoài Ngài ra,  

chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin dủ lòng thương và 

nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa. 4 để chúng 

nhận biết Ngài, như chúng con từng nhận biết xưa nay: ngoài Ngài 

ra, lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. 5a Xin cho 

tái diễn những điềm thiêng, và lại làm những dấu lạ khác. 10 Các chi 

tộc Gia-cóp, nguyện Chúa thương quy tụ cả về. Xin thương trả lại 

phần gia sản, như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. 
11 Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương Ít-ra-en, và được Ngài kể 

như con đầu lòng. 12 Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, 

là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ. 13 Xin làm cho khắp cả Xi-on, vang 

lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện, 

được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. 14 Xin làm chứng bênh vực 

những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, những lời sấm đã tuyên 

nhân danh Ngài, xin thực hiện. 15 Xin ân thưởng những ai vững chí 

trông đợi Ngài, để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng. 
16 Lạy Đức Chúa, xin nghe lời những kẻ (chạy đến) kêu van 

như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài. 17 Và mọi người trên 

mặt đất sẽ nhìn nhận, Ngài là Đức Chúa, là Thiên Chúa muôn thuở 

muôn đời. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 78, 8.9.11 và 13 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. 

1) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng 

con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá 

nhiều. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương 

phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha 

tội lỗi, vì danh dự của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. 

3) Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ 

tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con 

là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài 

mãi mãi, và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Pr 1, 18-25 

Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
18 Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng không phải nhờ 

những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu 

thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. 19 

Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên 

vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô. 20 Người là Đấng Thiên Chúa đã 

biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện 

vì anh em trong thời cuối cùng này. 21 Nhờ Người, anh em tin vào 

Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho 

Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên 

Chúa. 
22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để 

thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến  
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nhau với tất cả tâm hồn. 23 Vì anh em đã được tái sinh, không phải 

do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa 

hằng sống và tồn tại mãi mãi, 24 vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất 

cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng; 
25 Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời 

đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 147, 12-13.14-15.19-20 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hoả tốc chạy đi. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng          Mc 10, 45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến 

dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 32-45 

Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
32 Khi ấy, các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức 

Giê-su dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau 

cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói 

với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: 33 “Này chúng ta 

lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh 

sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ 

sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết 

chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” 
35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần 

Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện 

cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi: “Các anh 

muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin 

cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một 

người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức 

Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống 

nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu 

không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén 

Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh 

em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì 

Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì 

kẻ ấy mới được.” 
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê 

và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: 

những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị 

dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng  
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giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em 

thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì 

phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để 

được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm 

giá chuộc muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Hc 42, 15-25 

Vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Ngài sáng tạo. 

Trích sách Huấn ca. 
15 Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều 

mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của 

Người. 16 Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức 

Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo, 17 các thánh của Đức Chúa 

không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người. Đó là những kỳ công 

Đức Chúa toàn năng đã thực hiện, cho vũ trụ được bền vững (trước 

tôn nhan) vinh hiển của Người. 
18 Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan 

tính của con người, vì Đấng Tối Cao am tường tất cả, và đưa mắt 

nhìn các dấu hiệu thời gian. 19 Người công bố dĩ vãng và tương lai 

và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. 20 Không một ý nghĩ nào  
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Người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người. 21 

Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người hằng 

có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì, 

và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. 
22 Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao! Những gì thấy 

được chỉ như một ánh lửa. 23 Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn 

đời, để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục 

Người. 24 Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia; Người không làm gì 

dang dở. 25 Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh 

quang của Người, ai mà chán được? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 32, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. 

1) Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy 

muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan 

hô, nhã nhạc vang lừng. 

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. 

3) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở 

tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, Người đem 

biển cả trữ vào kho. 

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. 

4) Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai 

Người. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh 

truyền, tất cả được dựng nên. 

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)          1 Pr 2, 2-5.9-12 

Anh em là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, 

 để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã kêu gọi anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
2 Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa 

tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu 

độ, 3 nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. 
4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị 

người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý 

giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống 

động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa 

đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp 

lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 
9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư 

tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền 

những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh em chưa phải là một 

dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được 

hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. 
11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên 

anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh 

hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi 

họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc 

lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến 

viếng thăm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 
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Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thé gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 46-52 

Thưa Thấy, xin cho tôi được nhìn thấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
46 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. 

Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông 

ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên 

vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó 

là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-

su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt 

bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua 

Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”  
49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta 

gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 

Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-

su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: 

“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy  
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đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và 

đi theo Người trên con đường Người đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Hc 44, 1.9-13 

Cha ông chúng ta là những người được nhớ đến,  

những người được lưu danh muôn thuở. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là 

cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 9 Có những người không còn ai 

nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng 

chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi! 10 Nhưng các vị sau đây là 

những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên 

lãng. 11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu 

đó là lũ cháu đàn con. 12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao 

ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. 13 Dòng dõi 

các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Pr 4,7-13 

Anh em là những người nghèo khéo quản lý  

ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
7 Anh em thân mến, thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh 

em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được. 8 

Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương 

che phủ muôn vàn tội lỗi. 9 Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm  
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kêu ca. 10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em 

phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những 

người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11 

Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức 

mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh 

Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Người vinh quang và 

uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men. 
12 Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc 

nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. 13 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy 

vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng 

được vui mừng hoan hỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 95, 10.11-12a.12b-13 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

1) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

2) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

3) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 11, 11-26 

Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  

Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su vào  

Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, 

và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười 

Hai. 
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm 

thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến 

xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không 

tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người 

lên tiếng bảo cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày 

nữa!” Các môn đệ đã nghe Người nói thế. 
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người 

bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của 

những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người 

không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng 

dạy và nói với họ: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được 

gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã 

biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 18 Các thượng tế và kinh sư 

nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, 

vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 

Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành. 
20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô 

tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: “Kìa Thầy 

xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!” 22 Đức Giê-su nói với các  
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ông: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em: nếu 

có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển!, mà trong lòng 

chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được 

như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu 

xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh 

em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy 

tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha 

lỗi cho anh em. (26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của 

anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em).” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 17, 19-20 

Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh 

thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Hc 51, 12-20 

Tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa,  

Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. 

Trích sách Huấn ca. 
12 Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa, và xin chúc tụng danh 

Ngài. 13 Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm 

kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. 14 Nơi Thánh Điện, 

tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn 

ngoan. 15 Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm 

hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi  
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theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. 16 Chỉ lắng tai một 

chút mà tôi đã hấp thụ được, và tìm thấy cho bản thân một giáo 

huấn dồi dào. 
17 Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh 

Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. 18 Vì tôi đã cương 

quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ 

không xấu hổ thẹn thùng. 19 Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn 

đấu, và chuyên cần tuân giữ Lề Luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi 

khóc than vì thiếu hiểu biết. 20 Tôi đã hướng lòng về đức khôn 

ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. 

Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 
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Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Gđ 17.20b-25 

Thiên Chúa có quyền phép giữ anh em khỏi sa ngã. 

Trích thư của thánh Giu-đa tông đồ. 
17 Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những lời các Tông 

Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia. 20b Anh 

em hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh 

em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, 21 hãy cố gắng sống mãi trong 

tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. 22 Những người 

do dự thì anh em phải thương xót; 23 hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi 

lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, 

vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra 

ô uế. 
24 Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa 

ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của 

Người, trong niềm hoan lạc, 25 xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, 

Đấng Cứu Độ chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, kính 

dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước 

mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời! A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 62, 2.3-4.5-6 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này 

mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 
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2) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 

uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng 

sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

3) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 

khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng 

con rộn rã khúc hoan ca. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Cl 3, 16a.17c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em 

thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ 

Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 11, 27-33 

Ông lấy qiuyền nào mà làm các điều ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. 

Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục 

đến cùng Người và hỏi: 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, 

hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” 29 Đức Giê-su đáp: “Tôi 

chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói 

cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép 

rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho 

tôi đi!”  
31 Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ 

vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy? 32 Nhưng chẳng lẽ 

mình nói: “Do người ta?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông 

Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng 

tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng  
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không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 12, 6 

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban, con sẽ đàn 

ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” 
 

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1                       Đnl 11, 18.26-28.32 

Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: 

hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 
18 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Những lời tôi 

nói đây, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, 

mang trên trán làm phù hiệu. 
26 Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được 

chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. 27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu 

vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay. 28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, 

nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa 

của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh 

em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết. 32 Vậy anh 

em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm 

nay tôi trình bày cho anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 30, 2-3a.3bc-4.17 và 25 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai 

nghe và mau mau cứu chữa. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. 

3) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh 

bạo lên, can đảm lên nào! 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn. 

Bài đọc 2            Rm 3, 21-25a.28 

Người ta được nên công chính vì tin, 

Chứ không phải vì làm những gì luật dạy. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã 

được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật 

và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa 

làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả 

những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. 23 Thật vậy, mọi người 

đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, 24 nhưng họ 

được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ 

công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. 25a Thiên 

Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai 

có lòng tin. 28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên 

công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 7, 21-27 

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 

chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ 

quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” 23 Và bấy giờ 

Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho 

khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành”. Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1                   Đnl 5, 12-15 

Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai-cập. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
12 Đức Chúa phán thế này: “Ngươi hãy giữ ngày sa-bát, mà coi 

đó là ngày thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền 

cho ngươi. 13 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công 

việc của ngươi. 14 Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc 

nào, cả ngươi, cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và 

mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi 

tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. 15 Ngươi hãy nhớ ngươi 

đã làm nô lệ tại đất Ai-cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã 

dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, 

Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày 

sa-bát”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 80, 3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

1) Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm, bổng trầm gieo tiếng 

cầm tiếng sắt. Rúc lên đi, hãy rúc tù và, mồng một ngày rằm cho ta 

mừng lễ. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

2) Đó là luật Ít-ra-en phải cứ, Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán 

truyền. Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận khi bỏ miền Ai-cập ra đi. 
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Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

3) Một giọng nói tôi nghe khác lạ, rằng: Gánh nặng vai dân, Ta 

đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ. Lúc ngặt nghèo, 

ngươi đã kêu lên, Ta liền giải thoát. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

4) Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề 

cúng bái. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự 

miền Ai-cập. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

Bài đọc 2                   2 Cr 4, 6-11 

Sự sống của Đức Giê-su được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ 

nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng 

tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa 

rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
7 Nhưng chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chưa đựng 

kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường 

phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi 

bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không 

tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, 

nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng 

được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng 

tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức  

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin 

Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 2,23-3,6 
2.23 Một hôm, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một 

cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người 

Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ 

làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người đáp: “Các ông chưa 

bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc 

hạ bị thiếu thốn và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông 

vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. 

Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” 
27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, 

chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người 

làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” 
3.1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 

2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để 

tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra 

giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm 

điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm 

thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ 

chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, 

và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập 

tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn              Mc 2, 23-28 
2.23 Một hôm, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một 

cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người 

Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ 

làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người đáp: “Các ông chưa 

bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc 

hạ bị thiếu thốn và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông 

vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. 

Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” 
27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, 

chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người 

làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1                   1 V 8, 41-43 

Nếu có người ngoại kiều nào đến cầu nguyện, 

xin Chúa nghe lời người ấy. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
41 Hôm đó, vua Sa-lô-môn đứng trong Đền Thờ cầu nguyện  

rằng: “Ngay cả với người ngoại kiều, không thuộc về Ít-ra-en dân 

Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì Danh Ngài, 42 -vì người ta sẽ nghe 

biết Danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài 

giương cao-, nếu nó đến cầu nguyện trong Đền Thờ này, 43 thì từ 

trời nơi Ngài ngự xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ 

ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết Danh 

Ngài và kính sợ Ngài, như Ít-ra-en dân Ngài và để họ biết là Danh 

Ngài được kêu cầu nơi Đền Thờ con đã xây lên đây”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                     Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 
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Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Bài đọc 2                Gl 1, 1-2.6-10 

Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, 

thì tôi không phải là tôi tớ Đức Ki-tô. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ không phải do loài người, cũng 

không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giê-su Ki-tô và 

Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Người từ cõi chết trỗi dậy, 2 tôi và 

mọi anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội Thánh miền Ga-lát. 
6 Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như 

thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo 

một Tin Mừng khác. 7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có 

một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của 

Đức Ki-tô đó thôi. 8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một 

thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác 

với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa 

loại trừ kẻ ấy đi! 9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai 

loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã 

lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!  
10 Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng 

Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu 

tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của 

Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 7, 1-10 
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Ngay cả trong dân Ít-ra-en, 

tôi cũng chưa thấy một đức tin mạnh như thế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành 

Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh 

nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức 

Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến 

cứu sống người nô lệ của ông. 4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn 

khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm 

ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội 

đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn 

cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói 

với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi 

không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ 

mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì 

đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ 

khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! 

là nó đi; bảo người kia: “Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: 

“Làm cái này! là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, 

Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói 

cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một 

người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người 

đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Tb 1,3;2,1a-8 

Ông To-bít đã từng ăn ở theo sự thật. 

Trích sách Tô-bi-a. 
1.3 Tôi là Tô-bít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt 

mọi ngày đời tôi. Tôi cũng đã từng rộng tay bố thí cho anh em và 

đồng bào tôi, những người cùng đi đày với tôi qua Ni-ni-vê, ở xứ 

Át-sua. 
2.1a Ngày lễ Ngũ Tuần của chúng tôi, tức là ngày lễ thánh mừng 

các Tuần, người ta dọn cho tôi một bữa ăn ngon, và tôi nghiêng 

người xuống để dùng bữa. 2 Người ta bày bàn, dọn cho tôi nhiều 

món. Tôi nói với Tô-bi-a, con tôi: “Con ơi, con hãy đi tìm trong số 

các anh em chúng ta bị đày ở Ni-ni-vê, một người nghèo hết lòng 

tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với 

cha. Này, con ơi, cha đợi con cho đến khi con về.” 3 Tô-bi-a ra đi, 

tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Khi trở về, nó 

nói: “Cha ơi!” Tôi bảo nó: “Cha đây, con.” Nó trả lời: “Thưa cha, có 

một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, là 

nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ.” 4 Tôi liền chồm dậy, bỏ 

cả ăn, chẳng kịp nếm chút gì. Tôi đem người ấy ra khỏi quảng 

trường và đặt trong một căn nhà nhỏ, chờ lúc mặt trời lặn sẽ đem 

chôn. 5 Trở về nhà, tôi tắm rửa, rồi ăn bánh mà lòng cảm thấy ưu 

sầu tang tóc. 6 Tôi nhớ lại lời ngôn sứ A-mốt đã nói về Bết Ên rằng: 

“Những ngày lễ của các ngươi sẽ biến thành tang tóc, mọi bài hát 

của các ngươi sẽ nên khúc ai ca.” 

Rồi tôi khóc. 7 Khi mặt trời lặn, tôi đào huyệt chôn người ấy. 8 

Láng giềng nhạo cười tôi rằng: “Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy  
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nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn 

cất người chết!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 111, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   2 Pr 1, 2-7 

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì  

rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó  

anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
2 Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình 

an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta. 
3 Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng 

chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, 

khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh 

của mình mà kêu gọi chúng ta. 4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, 

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại  
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Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên 

Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong 

trần gian. 
5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi 

đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, 6 có 

hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn 

lại thêm đạo đức, 7 có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh 

đệ lại thêm bác ái. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 90, 1-2.14-15ab.15cd-16 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

1) Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền 

năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là 

nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

2) Chúa phán: Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người 

nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp 

lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

3) Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư 

đầy, và hưởng ơn cứu độ Ta ban. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                x. Kh 1, 5ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lay Chúa Giê-su Ki-tô là vị Chứng 

Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết 

trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch 

tội lỗi chúng con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 12, 1-12 

Họ đã bắt người con yêu dấu,  

giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các 

thượng tế, kinh sư và kỳ mục: “Có người kia trồng được một vườn 

nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp 

canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai 

một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải 

nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 

Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và 

hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông 

lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ 

còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối 

cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” 7 Nhưng 

bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó 

đi, và gia tài sẽ về tay ta.” 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra 

bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến 

tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông 

chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại 

trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công 

trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! 
12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả 

vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là 

họ để Người lại đó mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 
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Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Tb 2, 9-14 

Mắt tôi bị mù hẳn. 

Trích sách Tô-bi-a. 
9 Tôi là Tô-bít, ngay đêm lễ Ngũ Tuần, sau khi chôn cất người 

chết, tôi đi vào sân nhà tôi. Tôi nằm dọc theo bức tường ở sân, mặt 

để trần vì trời nóng. 10 Tôi không biết là trong bức tường phía trên 

tôi có chim sẻ. Phân chim nóng hổi rơi xuống mắt tôi, tạo ra những 

vết sẹo trắng. Tôi đến thầy thuốc xin chữa trị, nhưng họ càng xức 

thuốc cho tôi, thì các vết sẹo trắng càng làm cho mắt tôi loà thêm, 

cho đến khi tôi bị mù hẳn. Suốt bốn năm, mắt tôi không nhìn thấy gì 

cả. Tất cả anh em tôi đều lấy làm buồn cho tôi, và ông A-khi-ca cấp 

dưỡng cho tôi trong hai năm, trước khi ông đi Ê-ly-mai. 
11 Lúc bấy giờ, An-na, vợ tôi, nhận làm những công việc dành 

cho phụ nữ. 12 Nàng giao hàng cho chủ và họ trả tiền công cho nàng. 

Ngày mồng bảy tháng Đy-trô, nàng xén tấm vải đã dệt xong, rồi 

giao cho chủ. Tiền công bao nhiêu, họ trả hết cho nàng, lại còn 

thưởng cho một con dê con để ăn một bữa. 13 Khi nàng bước vào 

nhà, thì con dê bắt đầu kêu be be. Tôi mới gọi nàng lại và hỏi: “Con 

dê nhỏ đó ở đâu ra vậy? Có phải của trộm cắp không? Đem trả lại 

cho chủ nó đi! Vì chúng ta không có quyền ăn của trộm cắp.” 14 

Nàng bảo tôi: “Đó là quà người ta thưởng cho tôi, thêm vào số tiền  
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công!” Tôi không tin nàng và cứ bảo nàng phải trả lại cho chủ. Vì 

chuyện đó, tôi xấu hổ cho nàng. Rồi nàng đáp lại rằng: “Các việc bố 

thí của ông ở đâu? Các việc nghĩa của ông đâu cả rồi? Đó, ai cũng 

biết là ông được bù đắp như thế nào, ai cũng đã rõ!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 111, 1-2.7bc-8.9 

Đ. Người công chính an tâm và tin cậy Chúa. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Người công chính an tâm và tin cậy Chúa. 

2) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Người công chính an tâm và tin cậy Chúa. 

3) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Người công chính an tâm và tin cậy Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          2 Pr 3, 12-15a.17-18 

Chúng ta mong đợi trời mới, đất mới. 

Trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
12 Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và 

làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và 

ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. 13 Nhưng, theo lời Thiên 

Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. 
14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh 

em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi 

đáng trách và sống bình an. 15a Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta 

tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. 
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17 Vậy, anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi 

chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không 

còn đứng vững nữa chăng. 18 Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân 

sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu 

Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến 

muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 89, 2.3-4.10.14 và 16 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ 

chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho 

đến muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

2) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được 

tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm 

thoát, chúng con đã khuất rồi. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa, 

được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được 

thấy vinh hiển Ngài. 
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Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 12, 13-17 

Của Xê-da, trả về Xê-da; 

của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người 

thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc 

bẫy. 14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết 

Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề 

ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối 

của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? 

Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” 15 Nhưng Đức Giê-su biết 

họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một 

đồng bạc cho tôi xem!” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình 

và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” 17 Đức  

Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về 

Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Tb 3, 1-11a.16-17a 

Lời cầu xin của hai người đã được đoái nghe 

trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. 

Trích sách Tô-bi-a. 
1 Hôm đó, lòng tôi tràn ngập ưu phiền; tôi rên la kêu khóc và 

bắt đầu thở than cầu nguyện: 2 “Lạy Chúa, Ngài là Đấng công 

chính, 

mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi 

và chân thật; chính Ngài xét xử thế gian. 3 Và giờ đây, lạy Chúa, xin 

Ngài nhớ đến con, xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con 

đã phạm, và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông 

con. Các ngài đã đắc tội trước Thánh Nhan, 4 và bất tuân mệnh lệnh 

của Ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đày và chết 

chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạcho mọi dân 

tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. 
5 Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật; Ngài 

đối xử như thế với con vì tội lỗi con, bởi chúng con đã không thi 

hành mệnh lệnh Ngài, và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan 

Ngài. 6 Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài, xin 

truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở 

thành bụi đất. Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã 

nghe những lời nhục mạ dối gian, khiến con phải buồn phiền quá 

đỗi. Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp 

gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng 

ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn 

là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ, và phải nghe những  
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lời nhục mạ.” 7 Cũng trong ngày hôm ấy, ở Éc-ba-tan xứ Mê-đi, cô 

Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, đã nghe một trong những người tớ gái 

của cha cô nói lời nhục mạ. 8 Số là cô đã được gả cho bảy người 

chồng, nhưng họ đã bị ác quỷ Át-mô-đai-ô giết chết trước khi ăn ở 

với cô theo tục lệ vợ chồng. Người tớ gái nói: “Chính cô là kẻ sát 

phu! Coi đó, cô đã có bảy đời chồng mà chẳng được mang tên ông 

nào! 9 Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh 

đập chúng tôi? Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao giờ 

chúng tôi thấy cô có con cái gì hết!” 10 Vậy ngày hôm ấy, lòng cô 

Xa-ra ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô, cô 

định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ: “Sẽ không bao giờ 

người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người: “Ông chỉ có một cô 

con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử! Như vậy, 

tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. 

Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi 

chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa.” 11a 

Ngay lúc ấy, cô dang hai tay về phía cửa sổ mà cầu nguyện. 
16 Cùng lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã 

được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. 17a Và thiên 

sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 24, 2-3.4-5ab.6-7c.8-9 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

1) Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài 

đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. 

Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người 

nào tự dưng phản phúc, mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

2) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
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Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

3) Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ 

muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại. Xin lấy tình thương mà 

nhớ đến con cùng. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

4) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         2 Tm 1, 1-3.6-12 

Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, 

đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô gởi ông Ti-mô-thê. 
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của 

Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có 

trong Đức Ki-tô Giê-su, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. 

Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban 

cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. 
3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm 

trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng 

nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như 

ngày. 
6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên 

Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên 

Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở 

nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức 

mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải 

làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù 

của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng 

lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và  
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kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia 

việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của 

Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong 

Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu 

độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã 

tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc 

trường sinh bất tử. 11 Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin 

Mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. 
12 Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng 

tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có 

đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho 

tới Ngày Người đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 122, 1-2a.2bcd 

Đ. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. 

1) Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên 

trời, như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. 

Đ. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. 

2) Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng 

hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

Đ. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                   Ga 11, 25a.26a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và 

là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 12, 18-27 

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 

nhưng là của kẻ sống. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức 

Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: 
19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay 

em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người 

ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” 20 

Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà 

không để lại một đứa con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi 

cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba 

cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. 

Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ 

sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy 

bà làm vợ.” 
24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và 

quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25 Quả vậy, khi người 

ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ 

giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, 

các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? 

Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên 

Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của 

Gia-cóp. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là 

của kẻ sống. Các ông lầm to!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)         Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-8 

Xin Cúa đoái thương con và em con, 

cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. 

Trích sách Tô-bi-a. 
6.10 Hồi đó, khi đã tới xứ Mê-đi và gần đến Éc-ba-tan, 11 thiên 

sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a: “Em Tô-bi-a!” Cậu đáp: “Em 

đây!” Thiên sứ bảo: “Đêm nay, chúng ta phải trọ nhà ông Ra-gu-ên. 

Ông này là bà con của em và có cô con gái tên là Xa-ra. 
7.1 Khi vào tới Éc-ba-tan, Tô-bi-a nói với thiên sứ Ra-pha-en: 

“Anh A-da-ri-a, xin anh dẫn em tới thẳng nhà ông Ra-gu-ên, người 

anh em của chúng tôi.” Và thiên sứ dẫn cậu tới nhà ông Ra-gu-ên. 

Thấy ông đang ngồi ở cửa sân, họ chào ông trước. Ông đáp: “Chào 

các anh! Chúc các anh mạnh khỏe!” Rồi ông dẫn họ vào nhà. 
9 Tắm rửa xong, họ vào bàn, nghiêng người xuống để dùng bữa. 

Cậu Tô-bi-a nói với thiên sứ Ra-pha-en: “Anh A-da-ri-a, xin anh nói 

với ông Ra-gu-ên gả cô em gái Xa-ra cho em!” 10 Nghe lời ấy, ông 

Ra-gu-ên bảo cậu thanh niên: “Này cháu, cháu cứ ăn uống qua đêm 

nay cho thoải mái, vì ngoài cháu ra, không ai có quyền cưới Xa-ra, 

con gái của chú, cũng như chú đây không có quyền gả cho người 

đàn ông nào khác ngoài cháu, vì cháu là người bà con gần nhất của 

chú. Nhưng này cháu, nhất định chú phải cho cháu biết sự thật: 11 

Chú đã gả nó cho bảy người trong số anh em của chúng ta, nhưng 

họ đều chết cả, ngay trong đêm họ đến gần nó. Vậy bây giờ, này 

cháu, cháu cứ ăn uống đi, rồi Đức Chúa sẽ xếp đặt cho chúng con. 12 

Tô-bi-a nói: “Cháu sẽ không ăn uống gì kể từ bây giờ, cho đến khi 

chú định đoạt về chuyện của cháu.” Ông Ra-gu-ên nói: “Thì chú  
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đang làm đây. Em nó được gả cho cháu là chiếu theo phán quyết 

của sách Mô-sê, và em nó được gả cho cháu cũng là do Trời định. 

Vậy cháu hãy đón nhận cô em cháu đây. Từ nay, cháu là anh nó và 

nó là em của cháu. Từ hôm nay và mãi mãi, nó được gả cho cháu. 

Con ơi! Đức Chúa trên trời sẽ cho chúng con đêm nay được toại 

nguyện; Người sẽ thương xót và cho chúng con được bình an.” 13 

Rồi ông Ra-gu-ên gọi Xa-ra, con gái ông. Cô đến bên ông; ông cầm 

lấy tay cô, trao cho Tô-bi-a và nói: “Con hãy đón nhận em con chiếu 

theo Lề Luật và phán quyết ghi trong sách Mô-sê dạy phải cho nó 

làm vợ của con. Hãy lấy nó và đưa nó an lành mạnh khoẻ về nhà 

cha con; xin Thiên Chúa trên trời ban cho chúng con được bình an!” 
14 Ông gọi mẹ cô và bảo đem giấy tới rồi viết tờ hôn thú cam kết là 

đã gả cô cho cậu chiếu theo phán quyết của Luật Mô-sê. 
15 Ông Ra-gu-ên gọi bà Ét-na, vợ ông, và nói: “Này em, em đi 

dọn một phòng khác rồi dẫn Xa-ra tới đó đi.” 16 Bà đi vào phòng trải 

giường như ông đã nói, và dẫn con vào. Bà oà lên khóc vì số phận 

cô, rồi lau nước mắt và nói với cô: 17 “Con ơi, hãy tin tưởng! Xin 

Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ 

tin tưởng đi con!” Sau đó bà đi ra. 
8.4 Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi 

dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: “Đứng lên, em! Chúng ta hãy 

cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu 

độ cho chúng ta!” 5 Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và 

nài xin cho mình được cứu độ. Tô-bi-a bắt đầu như sau:  

“Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.Xin chúc tụng Chúa, 

xin chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời! Các tầng trời 

và toàn thể công trình của Chúaphải chúc tụng Chúa đến muôn thuở 

muôn đời! 6 Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam, dựng nên cho ông 

một người trợ thủ và nâng đỡ là bà E-và, vợ ông. Và dòng dõi loài 

người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: “Con người ở 

một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống 

như nó. 7 Giờ đây, không phải vì lòng dục, mà con lấy em con đây, 
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nhưng vì lòng chân thành. Xin Chúa đoái thương con và em con 

cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già.” 8 Rồi họ 

đồng thanh nói: “A-men! A-men!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               2 Tm 2, 8-15 

Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích.  

Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô gởi ông Ti-mô-thê. 
8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã 

sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn 

nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi 

còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên 

Chúa đâu bị xiềng xích! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích 

cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ 

trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. 
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11 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ 

cùng sống với Người. 12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển 

trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. 13 

Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người 

không thể nào chối bỏ chính mình. 
14 Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên Chúa, 

hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ: chuyện không có ích lợi 

gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong. 15 Hãy cố gắng ra trước 

mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ 

không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 24, 4-5ab.8-9.10 và 14 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy co con biết. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy co con biết. 

2) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy co con biết. 

3) Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối 

với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình 

với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của Người. 

Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy co con biết. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng            Mc 12, 28b-34 

Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
28 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su  

và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29 

Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi 

phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh 

hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi 

phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào 

khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: 

“Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy 

nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên 

Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như 

chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức  

Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không 

còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn 

Người nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Tb 11, 5-17 

Ngài đã sửa phạt con, nhưng cũng chính Ngài đã cứu thoát con; 

và này đây, con đang nhìn thấy con trai của con. 

Trích sách Tô-bi-a. 
5 Trong những ngày ấy, bà An-na thường ra ngồi bên vệ đường 

trên một triền núi, từ đó bà có thể nhìn ra xa. 6 Đang lúc ngóng nhìn, 

bà thấy cậu Tô-bi-a từ xa và nhận ngay ra đó là con mình đang tới. 

Bà liền chạy đi báo tin cho chồng: “Con ông đang về kìa!” 
7 Thiên sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a: “Khi vừa vào nhà, 

trước hết em hãy thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của em; rồi sau 

khi tạ ơn Người, em hãy đến bên cha và hôn ông. 8 Hãy lấy ngay 

mật cá em mang về mà bôi vào mắt cha em. Em sẽ thấy mắt ông mở 

ra. Cha em sẽ thấy ánh mặt trời, và vui mừng nhìn thấy em.” 
9 Bấy giờ con chó đã theo hai người trong cuộc hành trình chạy 

lên trước; nó đến như một kẻ đưa tin, và vẫy đuôi tỏ dấu vui mừng. 
10 Người cha mù lòa đứng lên, và bắt đầu bước đi loạng choạng, rồi 

đưa tay cho một người đầy tớ dắt ra đón con mình. 11 Ông ôm cậu 

vào lòng và hôn cậu; bà mẹ cậu cũng làm như thế, cả hai ông bà òa 

lên khóc vì vui mừng. 12 Sau khi thờ lạy và tạ ơn Đức Chúa, họ cùng 

ngồi với nhau. 13 Bấy giờ cậu Tô-bi-a lấy mật cá bôi vào mắt cha 

mình. 14 Độ nửa giờ sau, một vẩy trắng ở mắt giống như một miếng 

màng vỏ trứng bong ra. 15 Cậu cầm lấy, bóc ra khỏi mắt cha, lập tức 

ông lại nhìn thấy. 16 Ông Tô-bít, vợ ông và mọi người quen biết đều 

tôn vinh Thiên Chúa . 17 Bấy giờ ông Tô-bít nói: “Lạy Đức Chúa là 

Thiên Chúa Ít-ra-en, con xin chúc tụng Ngài, vì Ngài đã sửa phạt  
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con, nhưng cũng chính Ngài đã cứu thoát con; và này đây, con đang 

nhìn thấy Tô-bi-a, con trai của con”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 145, 1-2.6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Suốt cuộc đời, tôi xin hát 

mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             2 Tm 3, 10-17 

Những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô, đều sẽ bị bắt bớ. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
10 Anh thân mến, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của 

tôi; anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của 

tôi; 11 anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở 

An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. 

Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. 12 Vả lại, những ai muốn 

sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ. 13 Còn hạng 

người xấu xa và bịp bợm sẽ ngày càng xấu hơn, họ vừa lừa dối, vừa 

bị lừa dối. 
14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin 

chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã 

biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để 

được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những 

gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích 

cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công 

chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được 

trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca       Tv 118, 157 và 160.161 và 165.166 và 168 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

1) Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều, nhưng thánh ý 

Ngài, con chẳng lìa xa. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết 

định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 
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2) Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa 

mà thôi. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp 

chướng ngại nào. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

3) Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài, 

con vẫn thực thi. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh 

ý, con thời vâng theo. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 12, 35-37 

Sao người ta nói Đức Ki-tô là con vua Đa-vít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
35 Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng 

hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 36 Chính 

vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng 

Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch 

thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. 
37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng 

Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe 

Đức Giê-su cách thích thú. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 
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Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               Tv 24, 16.18 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn 

nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực, và tha thứ hết mọi 

tội con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                  Tb 12, 1.5-15.20 

Giờ đây, hãy chúc tụng Chúa, này tôi lên cùng Thiên Chúa. 

Trích sách Tô-bi-a. 
1 Hôm đó, ông Tô-bít gọi Tô-bi-a, con ông, và nói: “Này con, 

con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con, và trả thêm 

cho người ấy.” Tô-bi-a nói: “Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây 

giờ? 5 Sau đó, Tô-bi-a gọi thiên sứ lại và nói: “Xin anh lấy một nửa 

tất cả những gì anh đã mang về, làm tiền công của anh. Chúc anh 

lên đường mạnh khoẻ!” 
6 Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: “Hãy 

chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, 

về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc 

tụng và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy 

long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người! 
7 Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình của Thiên 

Chúa, thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì 

cha con ông sẽ không gặp điều dữ. 
8 “Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với 

đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố 

thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. 9 Việc bố thí cứu cho khỏi chết 

và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống  
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lâu.  
10 Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình.11 

“Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm 

chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói: Giữ kín bí mật của 

vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ 

để tôn vinh Người. 12 Hãy biết rằng khi ông và cô Xa-ra cầu nguyện, 

chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh 

hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; tôi cũng làm 

như vậy khi ông chôn cất người chết. 13 Và khi ông không ngại trỗi 

dậy, bỏ dỡ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai 

đến bên ông để thử thách ông. 14 Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành 

cho ông và cô Xa-ra, con dâu ông. 15 Tôi đây là Ra-pha-en, một 

trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển 

của Đức Chúa.” 
20 Giờ đây, hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng 

tụng Thiên Chúa. Này tôi lên cùng Đấng đã sai tôi. Hãy viết ra mọi 

điều đã xảy đến cho cha con ông.” Và thiên sứ lên trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tb 13, 2.6.7.8 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

1) Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống, chúc tụng 

vương triều Người. Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy 

xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu 

vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Người. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

2) Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa, mà sống theo sự 

thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở lại với anh em, không 

còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 
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3) Vậy giờ đây, hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh 

em, mà lớn tiếng xưng tụng Người. Hãy chúc tụng Người, là Chúa 

công minh chính trực, suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

4) Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa, và làm cho 

dân tội lỗi biết rằng: Người là Đấng cao cả quyền năng. Tội nhân 

hỡi, mau quay đầu trở lại, trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. 

Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận, mà dủ thương xót phận anh 

em? 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 2 Tm 4, 1-8 

Hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng.  

Tôi sắp phải đổ máu, và Chúa sẽ trao cho tôi 

 vòng hoa dành cho người công chính. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm 

vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy 

lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện 

bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 

dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 

lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy 

này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi 

không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 

Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm 

công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của 

anh. 
6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra 

đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng 

đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa  
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dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao 

phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, 

nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 70, 8-9.14-15ab.16-17.22 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

1) Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng 

ngớt tôn vinh. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi 

khi sức lực suy tàn. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

2) Phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng 

Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn 

cứu độ Ngài ban. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

3) Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ 

mình Ngài chính trực công minh. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên 

Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền 

rao vĩ nghiệp của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

4) Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm, tạ ơn Ngài thành tín. 

Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh, kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của 

Ít-ra-en. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng              Mc 12, 38-44 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em 

phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ 

áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 

Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong 

đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc 

kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc 

hơn.” 
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền 

Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm 

người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ 

vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: 

bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi 

người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà 

này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả 

những gì để nuôi thân.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                       Tv 16, 6 

Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em:Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1                        Hs 6, 3-6 

Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
3 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng: “Chúng ta phải biết Đức 

Chúa, phải ra sức nhận biết Người; như hừng đông mỗi ngày xuất 

hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta 

như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai.” 
4 Đức Chúa phán: “Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im 

hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu của các ngươi 

khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. 5 Vì vậy, Ta dùng 

ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng Ta mà diệt trừ. Phán 

quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng. 6 Vì Ta muốn tình yêu chứ 

không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ 

toàn thiêu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 49, 1 và 3.12-13.14-15 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp 

cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Thiên Chúa ta ngự đến, 

Người không nín lặng. Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt, quân 

tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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2) Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài, 

chính Ta làm chủ. Thịt bò há là thức Ta ăn? Máu chiên há là đồ Ta 

uống? 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều 

khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng 

khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Bài đọc 2                   Rm 4, 18-25 

Nhờ niềm tin, ông Áp-ra-ham  

đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
18 Thưa anh em, mặc dầu ông Áp-ra-ham không còn gì để trông 

cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ 

nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông 

đảo như thế. 19 Ông đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin 

không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra 

đều đã chết. 20 Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời 

Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và 

tôn vinh Thiên Chúa, 21 vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên 

Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện. 22 Bởi thế, 

ông được kể là người công chính. 
23 Nhưng khi viết ông được kể là người công chính, thì không 

phải chỉ nói về ông, 24 mà còn nói về cả chúng ta nữa: chúng ta sẽ 

được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, 

Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; 25 Đức Giê-su chính là Đấng đã 

bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống 

lại để chúng ta được nên công chính. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 9, 9-13 

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9 Một hôm, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy 

một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh 

hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều 

người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 
11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người 

rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội 

lỗi như vậy?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh 

không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho 

biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì 

tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội 

lỗi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
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CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1                       St 3, 9-15 

Ta sẽ gây mối thù giữa  

dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. 

Trích sách Sáng thế. 
9 Sau khi A-đam ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con 

người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy 

tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn 

trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là 

ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm 

ngươi ăn không? “ 12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở 

với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên 

Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: 

“Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa 

phán với con rắn: 

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi 

loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi 

đất mọi ngày trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người 

đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó 

sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8 

Đ. Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 
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1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con 

tha thiết nguyện cầu. 

Đ. Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết 

kính sợ Ngài. 

Đ. Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời 

Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Đ. Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

4) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-

en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn. 

Đ. Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Bài đọc 2                2 Cr 4, 13-5,1 

Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4.13 Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi 

đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới 

nói. 14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su 

trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, 

và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả 

những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào,  
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thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời 

cảm tạ, để tôn vinh Người. 
16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người 

bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của 

chúng tôi ngày càng đổi mới. 17 Thật vậy, một chút gian truân tạm 

thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang 

vô tận, tuyệt vời. 18 Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những 

sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những 

sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn 

tại vĩnh viễn. 
5.1 Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở 

dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở 

do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không 

do tay người thế làm ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 12, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian 

này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên 

khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 20-35 

Xa-tan đã tận số. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
20 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông 

lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống 

được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ 

nói rằng Người đã mất trí. 
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng 

Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương 

mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với 

họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước  
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ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 

Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể 

tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có 

thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới 

cướp sạch nhà nó. 
28 “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả 

tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì 

cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì 

chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ 

đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.” 
31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người 

ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói 

với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài 

kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là 

anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh 

và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của 

Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1                 1 V 17, 17-24 

Bà xem, con bà đang sống đây. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
17 Hồi ấy, ngôn sứ Ê-li-a trú ngụ tại nhà một bà góa ỏ Xa-rép-ta. 

Đứa con trai của bà ngã bệnh. Bệnh tình trầm trọng đến nỗi nó tắt 

thở. 18 Bà nói với ông Ê-li-a: “Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì 

đến ông mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi 

phải chết?” 19 Ông Ê-li-a trả lời: “Bà đưa cháu cho tôi.” Ông bồng 

lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở, và 

đặt nó nằm lên giường. 20 Rồi ông kêu cầu Đức Chúa rằng: “Lạy 

Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Chúa nỡ hại cả bà goá đã cho con ở 

nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao?” 21 Ba lần ông nằm lên 

trên đứa trẻ, và kêu cầu Đức Chúa rằng: “Lạy Đức Chúa, Thiên 

Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!” 22 Đức 

Chúa nghe tiếng ông Ê-li-a kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, 

và nó sống. 23 Ông Ê-li-a liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà 

dưới, trao cho mẹ nó, và nói: “Bà xem, con bà đang sống đây!” 24 

Bà nói với ông Ê-li-a: “Vâng, bây giờ tôi biết ông là người của 

Thiên Chúa, và lời Đức Chúa do miệng ông nói ra là đúng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 29, 2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 
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Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Bài đọc 2                     Gl 1, 11-19 

Thiên Chúa đã mặc khải Con của Người cho tôi, 

để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
11 Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan 

báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người 

đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức  

Giê-su Ki-tô đã mặc khải. 13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế 

nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và 

những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ 

đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: 

hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. 
15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn 

trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã 

đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin 

Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận 

theo các lý do tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các 

vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi 

lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến 

ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp  
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một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 7, 11-17 

Này người thanh niên, tôi bảo anh; hãy trỗi dậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Một hôm, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các 

môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su 

đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi 

chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. 

Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, 

Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người 

lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: 

“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết 

liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 

Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn 

sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm 

dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả 

miền Giu-đê và vùng lân cận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           2 Cr 1, 1-7 

Thiên Chúa ủi an chúng ta, để chính chúng ta  

cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. 

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức 

Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh 

của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh 

trong khắp miền A-khai-a. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin 

Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng 

sẵn sàng nâng đỡ ủi an. 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong 

mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng 

đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn 

khó. 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức 

Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. 6 

Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và 

được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được 

an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống 

khổ mà chính chúng tôi phải chịu. 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về 

anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế 

nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 V 17, 1-6 

Ông Ê-li-a đứng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 

1 Hồi ấy, ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại  

Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng 

sống của Ít-ra-en, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ 

chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh.” 

2 Có lời Đức Chúa phán với ông như sau: 3 “Ngươi hãy bỏ đây 

đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít, phía đông sông 

Gio-đan. 4 Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho quạ nuôi 

ngươi ở đấy.” 5 Ông ra đi và làm như Đức Chúa truyền: là đến ở  
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thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan. 6 Buổi sáng, quạ mang 

bánh và thịt cho ông; buổi chiều, quạ cũng mang như vậy. Nước 

ông uống là nước suối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 120, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên 

cả đất trời. 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi 

nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên 

cả đất trời. 

2) Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin 

Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ 

quên cho đành! 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên 

cả đất trời. 

3) Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn 

chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không 

tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên 

cả đất trời. 

4) Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh 

mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho 

đến mãi muôn đời. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên 

cả đất trời. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 5, 12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 

thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                   Mt 5, 1-12 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:  
3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai 

khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả 

lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn 

thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được 

gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà 

bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em 

hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời 

thật lớn lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị 

người ta bách hại như thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               2 Cr 1, 18-22 

Đức Giê-su đã  không vừa là “có”, vừa là “không”, 

nhưng nơi Ngài chỉ toàn là “có”. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho 

chúng tôi! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là “có” vừa 

là “không”. 19 Vì Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà 

chúng tôi, là Xin-va-nô, Ti-mô-thê và tôi, rao giảng cho anh em, đã 

không vừa là “có” vừa là “không”, nhưng nơi Người chỉ toàn là 

“có”. 20 Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là “có” nơi 

Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “A-men” để tôn 

vinh Thiên Chúa. 21 Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong 

Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. 22 

Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào 

lòng chúng ta làm bảo chứng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 118, 129-130.131-132.133 và 135 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

1) Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải 

thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am 

tường. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 
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2) Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của 

Ngài. Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn, như đã quyết định 

cho người mến Thánh Danh. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

3) Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự 

gian tà chế ngự được con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ 

Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 V 17, 7-16 

Hũ bột đã không vơi, đúng như lời Đức Chúa  

đã dùng ông Ê-li-a mà phán. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
7 Hồi đó, chỗ ông Ê-li-a ẩn mình, suối cạn khô, vì trong xứ 

không có mưa. 8 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: 9 “Ngươi 

hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta 

truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi.” 10 Ông liền đứng dậy đi 

Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm 

củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút 

nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà 

làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” 12 Bà trả lời: “Có Đức Chúa, 

Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ 

còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài 

thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn 

rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà 

vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi 

một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà 

và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: 

“Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa 

đổ mưa xuống trên mặt đất.” 
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15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông 

Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu 

đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 4, 2-3.4-5.7-8 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

1) Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện 

Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin 

thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ 

lòng vẫn còn chai đá, ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả 

dối? 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

2) Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi 

tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa, trên 

giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

3) Biết bao kẻ nói rằng: Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?, lạy Chúa, 

xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con 

nhiều hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 13-16 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi. 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 2 Cr 3, 4-11 

Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, 

không phải Giao Ước căn cứ trên cữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. 
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Trích thư thư hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào 

Thiên Chúa như vậy. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả 

năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi 

là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ 

Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng 

dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban 

sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự 

chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá- mà được vinh 

quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì 

mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, 8 

thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? 9 Vì 

việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục 

vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? 10 So với vinh 

quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 

Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn 

mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 98, 5.6.7.8.9 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

1) Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục 

trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

2) Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa, cũng như 

Samuen trong số người cầu khẩn Thánh Danh! Các ngài cầu khẩn 

Chúa, Chúa thương đáp lại. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 
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3) Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài, các ngài đã tuân hành 

thánh ý, và chiếu chỉ Người ban. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

4) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại, 

Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài, nhưng trừng 

phạt khi các ngài lầm lỗi. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

5) Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi 

thánh mà phủ phục, vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là 

Đấng Thánh. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 V 18, 20-39 

Để dân này nhận biết Ngài là Thiên Chúa,  

và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
20 Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en 

và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. 21 Bấy giờ, ông Ê-li-a 

đến bên dân và nói: “Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới 

bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người; còn nếu là 

Ba-an thì cứ theo nó!” Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. 22 

Ông Ê-li-a lại nói với dân: “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức 

Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người. 
23 Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng; họ hãy chọn lấy một con, 

chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa; tôi cũng làm thịt con 

bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. 24 Đoạn các ngươi 

hãy kêu cầu danh thần của các ngươi; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức 

Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. 

Toàn dân trả lời và nói: “Đề nghị hay đó!” 25 Bấy giờ, ông Ê-li-a nói  
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với các ngôn sứ Ba-an: “Các người chọn lấy một con bò và làm 

trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các 

người nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy, họ lấy con bò người ta đưa 

cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: “Lạy 

thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi!” Nhưng không một tiếng nói, 

không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ 

đã dựng. 27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: “Kêu lớn tiếng 

lên, vì người là một vị thần mà! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi 

vắng hoặc trẩy đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy 

thôi!” 28 Họ càng kêu lớn tiếng hơn và theo thói tục của họ, họ dùng 

gươm, giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp 

tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ; nhưng vẫn không một tiếng 

nói, không ai trả lời, không người để ý. 
30 Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân: “Các người hãy lại đây.” 

Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá 

huỷ. 31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con 

cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: “Tên 

ngươi sẽ là Ít-ra-en.” 32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn 

thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn 

thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. 33 Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con 

bò mộng và đặt trên đống củi. 34 Ông nói: “Hãy đổ nước đầy bốn lu 

và tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói: “Lần thứ hai 

nữa”, họ làm lần thứ hai. Ông lại nói: “Lần thứ ba!” và họ làm lần 

thứ ba. 35 Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng 

đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói: “Lạy 

Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en! Ước chi 

hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa và con 

là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc 

này. 37 Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này 

nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ 

thay lòng đổi dạ.” 38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi 

của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. 39  
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Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói: “Đức Chúa quả 

là Thiên Chúa! Đức Chúa quả là Thiên Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 15, 1-2a.4b-5 và 8.11 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ăn 

náu. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ăn 

náu. 

2) Máu tế thần, con quyết chẳng dâng, tên của thần, môi con 

không tụng niệm! 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ăn 

náu. 

3) Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn 

nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ăn 

náu. 

4) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ăn 

náu. 

Tung hô Tin Mừng                       Tv 24, 4b.5a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 17-19 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, 

Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một 

phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được 

hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ 

nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất 

trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được 

gọi là lớn trong Nước Trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 2 Cr 3,15-4,1.3-6 

Thiên Chúa làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, 

để tỏ bày cho thiên hạ biết vinh quang Thiên Chúa. 
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Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
3.15 Thưa anh em, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, 

tấm màn vẫn che phủ lòng họ. 16 Nhưng khi người ta quay lại với 

Chúa, thì tấm màn mới được cất đi. 17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu 

có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta, mặt 

không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một 

bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một 

hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của 

Chúa là Thần Khí. 
4.1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công 

việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 3 Tin Mừng 

chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với 

những người hư mất, 4 đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì 

tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ 

không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Ki-

tô, là hình ảnh Thiên Chúa. 5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính 

mình, mà chỉ rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, 

chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa 

Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người 

cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho 

thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương 

mặt Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 

Đ. Vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban 

ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng 

chiếu toả trên đất nước chúng ta. 

Đ. Vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 
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2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 V 18, 41-46 

Ông Ê-li-a cầu xin, trời liền mưa xuống. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
41 Hồi đó, ông Ê-li-a nói với vua A-kháp: “Xin mời vua lên mà 

ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào!” 42 Vua A-kháp liền lên ăn uống; 

còn ông Ê-li-a thì lên đỉnh Các-men, ông cúi xuống đất, gục mặt vào 

hai đầu gối. 43 Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông: “Con đi lên và 

nhìn về phía biển.” Nó đi lên, nhìn và nói: “Không có gì cả!” Ông 

bảo: “Hãy trở lại bảy lần.” 44 Lần thứ bảy, nó nói: “Kìa có một đám 

mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên.” Ông nói: “Con 

hãy lên thưa với vua A-kháp: xin vua thắng xe và xuống kẻo bị kẹt 

mưa.” 45 Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. 

Vua A-kháp cỡi xe đi Gít-rơ-en. 46 Tay Đức Chúa đặt trên ông  

Ê-li-a; ông thắt lưng và chạy trước vua A-kháp cho tới lúc vào  

Gít-rơ-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 64, 10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng. 

1) Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc 

giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa 

trổ bông. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng. 
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2) Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt 

nẩy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn 

lối đi. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng. 

3) Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi 

xinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh 

dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 20-26 

Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho 

anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và 

người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; 

ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh 

em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. 

Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục 

thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực 

nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để 

của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi 

trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối 

phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo 

người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ,  
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và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không 

ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 2 Cr 4, 7-15 

Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy, 

cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12  
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Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có 

đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 115, 10-11.15-16.17-18 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

1) Tôi đã tin cả khi mình đã nói: Ôi nhục nhã ê chề! Đã thốt ra 

trong cơn hốt hoảng: Mọi người đều giả dối! 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của 

nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         1 V 19, 9a.11-16 

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
9 Khi ngôn sứ Ê-li-a đến núi Khô-rép là núi của Thiên Chúa, 

ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với  
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ông: 11 “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa 

Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng 

trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. 

Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. 12 

Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau 

lửa có tiếng gió hiu hiu. 13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo 

choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi 

ông: “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?” 14 Ông thưa: “Lòng nhiệt thành 

đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con 

cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm 

sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang 

lùng bắt để lấy mạng con.” 
15 Đức Chúa phán với ông: “Ngươi hãy đi con đường ngươi đã 

đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức 

dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram; 16 còn Giê-hu con của  

Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Ít-ra-en. Ê-li-sa con 

Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó 

làm ngôn sứ thay cho ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 26, 7-8a.8b-9abc.13-14 

Đ. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 

1) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 

2) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 
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3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 

Tung hô Tin Mừng               Pl 2, 15d.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng 

như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 27-32 

Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
27 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã 

ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh 

sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn 

hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm 

cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân 

thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 
31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly 

dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp 

hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai 

cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 26, 1-2 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ 

người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? 

Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               2 Cr 5, 14-21 

Đấng đã chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa  

đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã 

biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho 

chúng ta nên công chính trong Người. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 V 19, 19-21 

Ông Ê-li-sa đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
19 Ngày ấy, ông Ê-li-a từ núi xuống gặp ông Ê-li-sa là con ông 

Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; 

chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, 

ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa. 20 Ông này liền 

để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ 

để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! 

Thầy có làm gì anh đâu?” 21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt 

cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông 

đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng                 Tv 118, 36a.29b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con 

nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 33-37 

Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
33 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề 

với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi 

cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất 

mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà 

thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, 

vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37  
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Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. 

Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 17, 3 

Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. 

Hoặc:           1 Ga 4, 16 

Thiên Chúa là tình yêu: Ai ở trong tình yêu thì luôn kết hợp với 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn kết hợp với người ấy. 
 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1                    Xh 19, 2-6a 

Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế. 

Trích sách Xuất hành. 
2 Hồi đó, con cái ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong 

sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.  
3 Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi 

ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con 

cái Ít-ra-en thế này: 
4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, 

và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với 

Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao 

ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của 

Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là một 

vương quốc tư tế, một dân thánh”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 99, 1-2.3.5 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

3) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Bài đọc 2                     Rm 5, 6-11 

Chúng ta đã được hòa giải nhờ cái chết của Người Con, 

hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
6 Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là 

hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì 

chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có 

ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã 

chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là 

bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 9 Phương chi bây giờ 

chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn 

chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 

Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, 

Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta 

được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà 

giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 11 

Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm 

tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải 

chúng ta với Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 9,36-10,8 

Sau khi gọi mười hai môn đệ, 

Đức Giê-su đã sai các ông đi truyền giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9.36 Một hôm, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng 

thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn 

dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà 

thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa 

về.” 
10.1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các 

ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các 

bệnh hoạn tật nguyền. 
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông  

Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó 

là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 

ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu 

người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 

ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là 

chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị 

rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào 

thành nào của người sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con 

chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời 

đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết 

sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. 

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1                  Ed 17, 22-24 

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ 

ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính 

Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. 23 Ta sẽ trồng nó trên núi 

cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá 

huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới 

bóng lá cành. 24 Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng, sẽ nhận biết chính 

Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm 

cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. 

Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 91,2-3.13-14.15-16 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 
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1) Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy 

Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, 

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 

2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh 

như hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa 

khuôn viên đền thánh Chúa ta. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 

3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá 

xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá 

cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 

Bài đọc 2                   2 Cr 5, 6-10 

Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác,  

chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết 

rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến 

bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... 8 Vậy, 

chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ 

thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác 

hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp 

lòng Người. 10
 Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, 

trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng 

với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 4, 26-34 

Hạt cải là loài nhỏ nhất, 

nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
26 Một hôm, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: 

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi 

hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì 

hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy 

không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc 

lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 

Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” 
30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì 

đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa 

giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên 

mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau 

cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, 

tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho 

họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì 

Người giải nghĩa hết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 
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Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1           2 Sm 12, 7-10.13 

Đức Chúa đã bỏ qua tội của Ngài: ngài sẽ không phải chết. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
7 Sau khi vua Đa-vít phạm tội, ông Na-than nói với vua Đa-vít: 

“Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức 

dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát 

ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa 

thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào 

vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy 

nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như 

thế nữa. 9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều 

dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; 

vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng 

gươm của con cái Am-mon mà giết. 10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao 

giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta 

và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi. 
13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: “Tôi đắc tội với 

Đức Chúa.” Ông Na-than nói với vua Đa-vít: “Về phía Đức Chúa, 

Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 31, 1-2.5.7.11 

Đ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. 

2) Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi 

của con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã 

tha thứ tội vạ cho con. 

Đ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. 

3) Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt 

nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên, những khúc ca mừng 

con được giải thoát. 

Đ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. 

4) Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. 

Bài đọc 2                Gl 2, 16.19-21 

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, 

mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
16 Thưa anh em, chúng ta biết rằng con người được nên công 

chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào 

Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để 

được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ 

làm những gì Luật dạy. Bởi chưng, không phàm nhân nào sẽ được 

nên công chính vì làm những gì Luật dạy. 19 Quả thế, tại vì Lề Luật 

mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng 

chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. 20 Tôi sống, nhưng 

không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi  
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sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã 

yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 21 Tôi không làm cho ân huệ của 

Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề 

Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         1 Ga 4, 10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 

sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Lc 7,36-8,3 

Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, 

bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
7.36 Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su 

dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào 

bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết 

được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo 

một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân 

Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc 

mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. 
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: 

“Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà 

đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40 

Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn 

nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giê-su 

nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan 

tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ 

đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ 

nợ hơn?” 43 Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha 

nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.” 
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44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: 

“Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông 

cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt 

chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, 

còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-

liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà 

đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, 

nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được 

tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội 

của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ 

bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50 Nhưng Đức Giê-su nói 

với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” 
8.1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao 

giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, 

có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ 

và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã 

được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản 

lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này 

đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn        Lc 7, 36-50 

Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, 

bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
7.36 Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su 

dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào 

bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết 

được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo 

một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân 

Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc 

mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. 
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39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: 

“Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà 

đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40 

Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn 

nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giê-su 

nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan 

tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ 

đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ 

nợ hơn?” 43 Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha 

nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.” 
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: 

“Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông 

cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt 

chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, 

còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-

liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà 

đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, 

nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được 

tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội 

của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ 

bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50 Nhưng Đức Giê-su nói 

với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 2 Cr 6, 1-10 

Chúng tôi luôn chứng tỏ  

mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi 

khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, 

thì đừng để trở nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận 

lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. 

Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.  
3 Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp 

phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ 

của chúng tôi. 4 Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình 

là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, 5 

đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi 

đều rất mực kiên trì chịu đựng. 6 Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó 

bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng 

một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, 7 bằng lời 

chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công 

chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, 8 khi vinh cũng như khi nhục, 

lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, 

nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; 9 bị coi là vô danh tiểu tốt, 

nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, 

nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ 

thực không bị giết chết; 10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực 

chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ 

thực chúng tôi có tất cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 V 21, 1-16 

Ông Na-vốt đã bị ném đá chết. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
1 Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên 

cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với 

ông Na-vốt rằng: “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta 

làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho 

ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, 

ta sẽ trả bằng bạc.” 3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: “Xin 

Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!”  
4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, 

người Gít-rơ-en đã nói với vua: “Tôi sẽ không nhượng gia sản của  
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tổ tiên tôi cho vua.” Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không 

chịu ăn uống gì. 5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: “Tại sao 

tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy?” 6 

Vua trả lời: “Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo 

nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu 

ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: 

“Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được.” 7 Bấy giờ 

hoàng hậu I-de-ven nói với vua: “Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời 

vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho 

của Na-vốt người Gít-rơ-en. 
8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu 

của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ 

trong thành với ông Na-vốt. 9 Trong thơ bà viết rằng: “Hãy công bố 

một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 10 

Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: 

“Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra 

ngoài ném đá cho chết.” 
11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo 

lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ. 12 Họ công bố 

thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 13 

Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại 

ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: “Na-vốt đã nguyền rủa 

Thiên Chúa và đức vua.” Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá 

ông. Ông đã chết. 14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven: “Na-vốt đã 

bị ném đá chết.” 15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném 

đá chết, thì nói với vua A-kháp: “Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt 

vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu 

nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết 

rồi.” 16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, 

xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 5, 2-3.5-6.8 

Đ. Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. 

1) Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con 

thầm thì nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài 

nghe tiếng con đang cầu cứu. 

Đ. Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. 

2) Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được 

ở với Ngài, trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững! 

Ngài ghét những kẻ làm điều ác. 

Đ. Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. 

3) Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà 

Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn 

thờ. 

Đ. Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. 

Tung hô Tin Mừng         Tv 118, 105 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con 

bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 38-42 

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
38 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy 

bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên 

phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để 

lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có 

người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai 

xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           2 Cr 8, 1-9 

Đức Ki-tô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên 

Chúa đã ban cho các Hội Thánh ở Ma-kê-đô-ni-a. 2 Trải qua bao nỗi 

gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo 

cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. 3 Họ đã 

tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa; 4 họ 

khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc 

phục vụ các người trong dân thánh. 5 Họ đã vượt quá điều chúng tôi 

mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng 

tôi theo ý Thiên Chúa. 6 Vì vậy chúng tôi đã xin anh Ti-tô hoàn 

thành công việc lạc quyên đó nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu 

làm. 
7 Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt: về đức tin, lời 

giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng  
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bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải 

trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. 8 Tôi nói 

thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Nhưng tôi chỉ nêu lên 

lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em 

chân thành đến mức nào. 9 Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu 

sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái 

nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 1-2.5-6a.6b-7a.7b-9a 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

1) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Suốt cuộc đời, tôi xin hát 

mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

2) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ, và cậy 

trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là Đấng tạo thành trời đất 

với biển khơi, cùng muôn loài trong đó. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

3) Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

4) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 V 21, 17-29 

Ngươi đã làm cho Ít-ra-en phạm tội. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
17 Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng: 18 

“Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. 

Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm 

đoạt vườn nho ấy. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng: “Đức Chúa phán 

thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? -ngươi hãy nói 

với nó-, Đức Chúa phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu  

Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi”. 20 Vua A-kháp nói với 

ông Ê-li-a: “Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta.” Ông đáp: “Tôi 

đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. 21 Này, Ta sẽ 

giáng tai hoạ xuống trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ 

tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị 

ràng buộc hay được tự do. 22 Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà 

Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, 

vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội.” 23 Đức 

Chúa cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng: “Chó sẽ ăn thịt I-de-ven 

trong cánh đồng Gít-rơ-en. 24 Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong 

thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa 

thây.” 
25 Thật, không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều 

dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục. 26 Vua sẽ 

làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần, như dân E-mô-ri, 

những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Ít-ra-en. 
27 Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo 

vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi 

thiểu não. 28 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người 

Tít-be, rằng: 29 “Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế 

nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng 

hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng  
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hoạ xuống nhà nó.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 50, 3-4.5-6a.11 và 16 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi 

lầm. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết 

cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 43-48 

Anh em hãy yêu kẻ thù. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
43 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn 

Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những 

kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái 

của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của 

Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 

xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh 

em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? 

Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu 

anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ 

thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng 

hoàn thiện”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 2 Cr 9, 6-11 

Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều 

thì gặt nhiều. 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng 

mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng 

hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ 

quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa 

được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc 

thiện, 9 theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm 

phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời. 
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn 

nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ 

làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. 11 

Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng 

rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 111, 1-2.3-4.9 

Đ. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa. 
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2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa. 

3) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            2 V 2, 1.4.6-14 

Này, một cỗ xe đỏ như lửa rước ông Ê-li-a lên trời. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
1 Vào thời Đức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, 

ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 4 Các ông đã đến Giê-ri-khô. 
6 Ông Ê-li-a bảo: “Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông 

Gio-đan.” Nhưng ông thưa: “Có Đức Chúa hằng sống và có thầy 

đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy!” Rồi cả hai ông cùng 

đi. 
7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía 

trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan. 8 Ông  

Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước 

rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. 9 Vậy, khi đã đi qua, ông 

Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: “Anh cứ xin đi: thầy có thể làm gì cho 

anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh?” Ông Ê-li-sa nói: “Xin 

cho con được hai phần thần khí của thầy!” 10 Ông Ê-li-a đáp: “Anh 

xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời 

xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được.” 11 Các 

ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những 

con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong 

cơn gió lốc. 12 Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên: “Cha ơi! Cha ơi! Hỡi 

chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en!” Rồi ông không thấy thầy mình 

nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. 13 Ông lượm lấy  
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áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ 

sông Gio-đan. 
14 Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống 

nước và nói: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu?” Ông 

đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 30, 20.21.24 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

1) Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài 

nương náu. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

2) Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng, khỏi người đời mưu 

hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

3) Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi! 

Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn 

ở kiêu căng. 

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 

lên nào! 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Mt 6, 1-6.16-18 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo,  

sẽ trả lại cho anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc 

lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên 

hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng 

ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng 

đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường 

và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng 

đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái 

biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của 

anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. 
5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: 

chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các 

ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã 

được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, 

đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi 

kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại 

cho anh”. 
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức 

giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn 

chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn 

anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để 

không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện 

nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 

trả lại cho anh”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 
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Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               2 Cr 11, 1-11 

Tôi đã rao giảng không công  

cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, phải chi anh em chịu đựng được một chút điên 

rồ của tôi! Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. 2 Thật thế, vì anh em, 

tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với 

một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người 

như một trinh nữ thanh khiết. 3 Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn 

đã dùng mưu chước mà lừa dối bà E-và thế nào, thì nay trí lòng anh 

em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô 

như vậy. 4 Quả thật, nếu có ai đến rao giảng một Đức Giê-su khác 

với Đức Giê-su mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận 

một Thần Khí nào khác với Thần Khí anh em đã lãnh nhận, hoặc 

nếu anh em lãnh nhận một Tin Mừng nào khác với Tin Mừng anh 

em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay. 5 Tôi 

nghĩ rằng tôi chẳng có thua gì các Tông Đồ siêu đẳng kia. 6 Giả như 

tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết, tôi chẳng thua 

kém đâu! Trong mọi dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ 

cho anh em thấy điều đó rồi. 
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7 Phải chăng tôi có lỗi, vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên, 

khi rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa? 8 

Tôi đã bóc lột các Hội Thánh khác, ăn lương của họ, để phục vụ anh 

em. 9 Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã 

chẳng phiền luỵ ai, bởi vì các anh em từ Ma-kê-đô-ni-a đến đã cung 

cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp, tôi đã tránh không trở 

nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy. 10 

Nhân danh chân lý của Đức Ki-tô ở trong tôi, tôi xin nói với anh em 

rằng: chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền xứ 

A-khai-a. 11 Tại sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em 

chăng? Có Thiên Chúa biết! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 110, 1-2.3-4.7-8 

Đ. Lạy Chúa, những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân 

thật và công minh. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Lạy Chúa, những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân 

thật và công minh. 

2) Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của 

Người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công 

của Người. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Đ. Lạy Chúa, những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân 

thật và công minh. 

3) Những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân thật và 

công minh. Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến 

muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. 

Đ. Lạy Chúa, những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân 

thật và công minh. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Hc 48, 1-14 

Ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc, 

và ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người. 

Trích sách Huấn ca. 
1 Bấy giờ, ông Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác 

nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. 2 Ông khiến 

cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm 

cho số dân giảm bớt. 3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, 

và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.  
4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,ông thật là vinh 

quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông? 5 Ông 

dùng lời của Đấng Tối Cao, mà làm cho một kẻ chết chỗi dậy, thoát 

khỏi tay tử thần và cõi âm ty. 6 Ông đã đẩy các vua vào cõi chết, và 

xô người quyền thế xuống khỏi giường. 7 Tại núi Xi-nai, ông đã 

nghe lời khiển trách, trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt. 8 

Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử, và xức 

dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông. 9 Ông đã được cất lên 

giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa 

kéo đi. 10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được 

nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa, trước khi cơn 

thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và 

tái lập các chi tộc Gia-cóp. 11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và 

cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, 

chắc chắn cũng sẽ được sống. 
12 Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc, thì ông Ê-li-sa được 

đầy thần khí của người. Suốt đời ông Ê-li-sa, không thủ lãnh nào có 

thể làm ông lung lạc, cũng chẳng ai khuất phục được ông. 13 Đối với 

ông, chẳng có gì là quá sức, ngay cả khi ông đã qua đời, thân xác 

ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ. 14 Lúc sinh thời, ông đã 

làm nhiều dấu lạ, sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm 

thiêng. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 96, 1-2.3-4.5-6.7 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai 

rồng là chính trực công minh. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

2) Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thù tứ 

phía. Ánh chớp của Người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà 

run sợ. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

3) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan, vị Chúa Tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

4) Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng, huênh hoang vì những vật 

hư vô này. Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi! 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

Tung hô Tin Mừng                     x. Rm 8, 15bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được thần khí làm cho 

nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Ap-ba! Cha ơi!”. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 6, 7-15 

Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu 

nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói 

nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết 

rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 “Vậy, anh em hãy cầu 

nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin  
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làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha 

thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm 

nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con, như chúng 

con cũng tha, cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để 

chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em 

trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không 

tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh 

em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              2 Cr 11, 18.21b-30 

Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi,  

là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi 

đây, tôi cũng tự hào.  
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21b Bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng dám làm -tôi 

nói như người điên- 22 Họ là người Híp-ri ư? Tôi cũng vậy! Họ là 

người Ít-ra-en ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống Áp-ra-ham ư? Tôi 

cũng vậy! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người 

điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, 

hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 24 Năm lần tôi bị người 

Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần 

bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa 

biển khơi! 26 Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành 

trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy 

hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, 

trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là 

anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị 

đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không 

kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận 

tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không 

cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy 

lòng sôi lên? 
30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 33, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     2 V 11, 1-4.9-18.20 

Người ta xức dầu cho hoàng tử Giô-át 

và hô lên: Vạn tuế đức vua. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
1 Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con 

mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà 

Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, 

đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các 

hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. 

Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A-than-gia, và 

cậu không bị giết. 3 Cậu Giô-át ở lại với bà Giơ-hô-se-va trong Nhà 

Đức Chúa, lẩn trốn ở đó sáu năm, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ 

sở. 
4 Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ 

huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông 

cho họ vào trong Nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt 

họ tuyên thệ trong Nhà Đức Chúa, và cho họ được thấy hoàng tử. 
9 Các vị chỉ huy một trăm quân làm đúng mọi điều tư tế  

Giơ-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, 

những người đang phiên trực ngày sa-bát, cùng với những người hết 

phiên trực ngày sa-bát. Họ đến với tư tế Giơ-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao 

cho các vị chỉ huy trăm quân, giáo và thuẫn của vua Đa-vít để trong 

Nhà Đức Chúa. 11 Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng 

dàn từ phía nam đến phía bắc Nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước  
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Nhà Đức Chúa cốt để bao quanh vua. 12 Ông Giơ-hô-gia-đa rước 

hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta 

phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên: “Vạn tuế 

đức vua!” 
13 Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ 

đang ở trong Nhà Đức Chúa. 14 Bà nhìn lên, thì kìa vua đứng trên bệ 

cao theo nghi lễ thường dùng, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở 

bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi 

vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên: “Phản bội! Phản 

bội!” 15 Tư tế Giơ-hô-gia-đa truyền lệnh cho các vị chỉ huy một 

trăm quân đứng đầu toán binh, ông bảo họ: “Lôi nó ra khỏi hàng 

quân! Ai theo nó, thì lấy gươm chém chết!” Tư tế nói: “Nó không 

được chết trong Nhà Đức Chúa!” 16 Họ liền túm lấy bà. Và khi bà đi 

qua lối Cửa Ngựa để tới đền vua; thì họ giết bà ở đó. 
17 Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, 

nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước 

giữa vua và dân. 18 Rồi toàn dân trong xứ kéo tới đền Ba-an mà phá 

huỷ các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, 

thì họ giết ngay trước các bàn thờ. 

Tư tế Giơ-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ nhà Đức Chúa. 
20 Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. 

Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 131, 11.12.13-14.17-18 

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người 

ngự. 

1) Chúa đã thề cùng vua Đa-vít, và sẽ không thất tín bao giờ, 

thề rằng: Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. 

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người 

ngự. 
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2) Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta, và mệnh lệnh Ta 

truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời, cũng sẽ được lên 

kế vị ngươi! 

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người 

ngự. 

3) Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi 

Người ngự. Người phán: Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, 

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích. 

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người 

ngự. 

4) Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp 

cho người Ta đã xức dầu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn 

cháy sáng. Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực 

rỡ ánh triều thiên. 

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người 

ngự. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 6, 19-23 

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
19 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm 

hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình 

những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm 

không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh 

ở đó. 
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22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn 

thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. 

Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng 

nào!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 26, 7.9 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là 

Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ con.  

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               2 Cr 12, 1-10 

Tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, phải tự hào ư? Nào có ích gì! Dù thế, tôi cũng 

xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban cho tôi. 2 Tôi 

biết có một người môn đệ Đức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã 

được nhắc lên tới tầng trời thứ ba -có ở trong thân xác hay không, 

tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, 

chỉ có Thiên Chúa biết. 3 Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên 

tận thiên đàng- trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, 

chỉ có Thiên Chúa biết- 4 và người ấy đã được nghe những lời khôn  
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tả mà loài người không được phép nói lại. 5 Về một người như thế, 

tôi sẽ tự hào; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối 

của tôi. 6 Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi cũng không phải là 

người điên, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi không làm thế, kẻo người ta 

đánh giá tôi quá cao, so với điều họ thấy nơi tôi hoặc nghe tôi nói. 
7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi 

đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ 

hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. 8 Đã 

ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. 9 Nhưng Người quả 

quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy 

được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng 

và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở 

mãi trong tôi. 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, 

khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi 

yếu, chính là lúc tôi mạnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 33, 8-9.10-11.12-13 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính 

sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày 

hạnh phúc chứa chan? 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)             2 Sb 24, 17-25 

Ông Da-ca-ri-a mà các ngươi giết giũa đền thánh. 

Trích sách Sử biên niên quyển thứ hai. 
17 Sau khi ông Giơ-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến 

bái yết nhà vua và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Đền 

Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột 

thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ 

xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Người đã sai các ngôn sứ đến với 

họ, để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, 

nhưng họ không thèm để tai. 20 Ông Da-ca-ri-a, con tư tế Giơ-hô-

gia-đa, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với 

dân và nói: “Thiên Chúa phán thế này: “Tại sao các ngươi vi phạm 

lệnh truyền của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã 

lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi.” 21 Họ liền 

toa rập chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong 

sân Đền Thờ Đức Chúa. 22 Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà 

ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên 

mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên: “Xin 

Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con.” 
23 Đầu năm sau, quân đội A-ram tiến đánh vua Giô-át. Chúng 

xâm nhập Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong 

dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. 24 Thực ra, lực 

lượng A-ram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao 

một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Ít-ra-en đã lìa 

bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. 

Quân A-ram đã trị tội vua Giô-át. 25 Khi chúng rút lui, bỏ vua 

lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với 

nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giô-hô-gia-

đa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng 

trong Thành Đa-vít, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng 

gia. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                       Tv 88, 4-5.29-30.31-32.33-34 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

1) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã 

thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

2) Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở, và thành tín giữ 

giao ước với Người. Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại, cho 

ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

3) Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta, chẳng sống theo 

điều Ta quyết định, vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống, chẳng 

tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

4) Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi, chúng gây nên tội, Ta phải 

đánh đòn. Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, 

quyết không hề bội tín thất trung. 

Đ. Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm 

cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 6, 24-34 

Anh em đừng lo lắng về ngày mai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có 

thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ 

gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm 

tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 
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25 Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng 

sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. 

Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo 

mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, 

không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi 

chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong 

anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một 

gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm 

xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng 

không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em 

biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc 

đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, 

mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì 

huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo 

lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ 

đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em 

cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 

Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người 

sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 26, 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

Hoặc:            Ga 17, 11 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, những kẻ 

Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh 

Thánh, để họ nên một như chúng ta”. 
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CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1                  Gr 20, 10-13 

Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
10 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: “Con nghe biết bao người vu cáo: 

“Kìa, lão ‘Tứ phía kinh hoàng!, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!’ Tất cả 

những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: “Biết 

đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!” 11 

Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. 

Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng 

nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi 

nhục muôn đời không thể quên. 12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, 

Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy 

Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 

Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải 

thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 68, 8-10.14 và 17.33-35 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

1) Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, chịu nhuốc 

nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, 

hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính 

con hứng chịu. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 
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2) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa 

Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa 

vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà 

đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

3) Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên 

Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời 

cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn! 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

Bài đọc 2                   Rm 5, 12-15 

Sự sa ngã của A-đam không thể nào  

sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập 

trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới 

mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, 

đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị 

kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống 

trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như 

A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. 
15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân 

huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, 

mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một 

người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho 

muôn người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 26b.27a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm 

chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 26-33 

Anh em đừng sợ những người giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
26 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, 

không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với 

anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em 

nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 
28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được 

linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn 

xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải 

không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha 

anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh 

em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn 

quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy 

trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước 

mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt 

thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng 

ngự trên trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
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CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1                   G 38, 1.8-11 

Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. 

Trích sách Gióp. 
1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông 

Gióp như sau: 8 Cửa đại dương, ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào 

từ đáy vực sâu, 9 khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù 

làm tã che thân? 10 Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, 

lại đặt vào nơi cửa đóng then cài; 11 rồi Ta phán: “Ngươi chỉ tới đây 

thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao 

phải vỡ tan tành!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 106, 23-24.25-26.28-29.30-31 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

1) Có những người vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi, 

giữa trùng dương lèo lái con tàu, mắt đã tường việc Chúa làm nên, 

và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

2) Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn 

cuộn dập dồn. Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu, lúc nguy 

hiểm, hồn xiêu phách lạc. 
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Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

3) Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa 

tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân. Đổi phong ba thành gió thoảng 

nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

4) Họ vui sướng, vì trời yên bể lặng, và Chúa dẫn đưa về bờ 

bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, 

và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Bài đọc 2                 2 Cr 5, 14-17 

Cái mới đã có đây rồi. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 4, 35-41 

Ông này là ai, mà cả đến gióa và biển cũng phải tuân lệnh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở 

Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác 

cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào 

thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang 

ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức 

Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng 

lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im 

đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các 

ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41 

Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến 

gió và biển cũng tuân lệnh?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
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CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1                Dcr 12, 10-11;13,1 

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. 

Trích sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. 
12.10 Đức Chúa phán thế này: “Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà  

Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta 

và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ 

khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con 

một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu 

lòng. 11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, 

như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng  

Mơ-ghít-đô”. 
13.1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư 

Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 62, 2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này 

mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 
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2) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 

uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng 

sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

3) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 

khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng 

con rộn rã khúc hoan ca. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

4) Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn 

hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền 

lực, Ngài che chở phù trì. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

Bài đọc 2                     Gl 3, 26-29 

Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy, đều mặc lấy Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
26 Thưa anh em, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên 

Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. 27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em 

được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. 28 

Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, 

đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-

tô. 29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi 

ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 9, 18-24 

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa … 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng 

ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là 

ai?” 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng 

có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ 

thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo 

Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên 

Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được 

nói điều ấy với ai. 
22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các 

kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba 

sẽ trỗi dậy.” 
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải 

từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, 

ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             St 12, 1-9 

Ông Áp-ra-ham ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, 

họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ 

làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ 

cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục 

mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ 

được chúc phúc.” 
4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Ông  

Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran. 5 Ông Áp-ram 

đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy 

dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía 

đất Ca-na-an và đã tới đất đó. 
6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Si-khem, đến cây 

Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na-an đang ở trong đất ấy. 7 Đức 

Chúa hiện ra với ông Áp-ram và phán: “Ta sẽ ban đất này cho dòng 

dõi ngươi.” Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, Đấng 

đã hiện ra với ông. 8 Từ chỗ ấy, ông sang miền núi, ở phía đông Bết 

Ên. Ông cắm lều giữa Bết Ên ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây 

ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa và ông kêu cầu danh Đức 

Chúa. 9 Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghép. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 32, 12-13.18-19.20 và 22 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 2 V 17, 5-8.13-15a.18 

Đức Chúa đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. 

Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
5 Thời đó, vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến đánh Ít-ra-en, đến 

Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm. 6 Năm thứ chín triều vua 

Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. 

Vua cho họ định cư ở Khơ-lác, và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng 

Gô-dan, và trong các thành xứ Mê-đi. 
7 Sự việc đó xảy ra, vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với Đức Chúa, 

Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai-cập, đã giải 

thoát họ khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và vì họ đã kính sợ các thần 

khác. 8 Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất 

cho khuất mắt con cái Ít-ra-en và những thói tục các vua Ít-ra-en đã 

tạo ra. 
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13 Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy 

chiêm mà cảnh cáo Ít-ra-en và Giu-đa: “Hãy trở lại, bỏ con đường tà 

của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng 

theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển 

đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.” 14 Nhưng họ đã 

không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người 

không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. 15a Họ đã khinh dể 

những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha 

ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. 18 Đức Chúa nổi 

cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ 

còn lại chi tộc Giu-đa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 59, 3.4-5.12-13 

Đ. Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan 

nát; Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con! 

Đ. Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con. 

2) Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ, xin hàn gắn lại 

cho khỏi lung lay. Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay, ép chúng con 

cạn chén nồng choáng váng. 

Đ. Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con. 

3) Há chẳng phải chính Ngài, Đấng đã từng ruồng bỏ chúng 

con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận? Xin Ngài thương cứu viện 

cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ 

bằng không. 

Đ. Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                     Mt 7, 1-5 

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, Đức Giê-su nới với các môn đệ rằng; “Anh em 

đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét 

đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; 

và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho 

anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà 

cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại 

nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, 

trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! 

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái 

rác ra khỏi mắt người anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                St 13, 2.5-18 

Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, 

Vì chúng ta là họ hàng anh em với nhau. 
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Trích sách Sáng thế. 
2 Ông Áp-ram rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. 
5 Ông Lót, người cùng đi với ông Áp-ram, cũng có chiên bò và 

những chiếc lều. 6 Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung: họ có quá 

nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. 7 Một cuộc 

tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Áp-ram và 

những người chăn súc vật của ông Lót. Thời bấy giờ người  

Ca-na-an và người Pơ-rít-di đang ở trong miền ấy. 8 Ông Áp-ram 

bảo ông Lót: “Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, 

giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu. Vì 

chúng ta là anh em họ hàng với nhau! 9 Tất cả xứ chẳng ở trước mặt 

cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ 

đi về bên phải; nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái.” 
10 Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả Vùng sông Gio-đan: chỗ 

nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Xơ-đôm và 

thành Gô-mô-ra, thì vùng đó, cho đến tận Xô-a, giống như vườn của 

Đức Chúa, giống như đất Ai-cập. 11 Ông Lót chọn cho mình cả 

Vùng sông Gio-đan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau. 12 Ông 

Áp-ram ở đất Ca-na-an, còn ông Lót ở trong các thành Vùng sông 

Gio-đan, và di chuyển lều đến tận Xơ-đôm. 13 Người Xơ-đôm xấu 

xa và mắc tội nặng đối với Đức Chúa. 
14 Đức Chúa phán với ông Áp-ram sau khi ông Lót xa ông: 

“Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, 

phía nam, phía đông, phía tây, 15 vì tất cả miền đất ngươi đang thấy 

đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. 16 Ta sẽ 

làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất; nếu người ta 

đếm được bụi trên mặt đất, thì mới đếm được dòng dõi ngươi! 17 

Đứng lên! Hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì Ta sẽ ban nó cho 

ngươi.” 18 Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mam-rê, tại  

Khép-rôn. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

1) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa trời. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)       2 V 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 

Vì ta và vì Đa-vít, chính Ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
9b Thời đó, Xan-khê-ríp, vua Át-sua lại sai sứ giả đến với vua 

Khít-ki-gia, vua bảo họ: 10 “Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia, vua 

Giu-đa, thế này: Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin 

tưởng, lừa dối ông rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua 

Át-sua. 11 Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả 

các nước: Các vị ấy đã tru hiến chúng; còn ông, ông thoát sao được? 
14 Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà 

đọc, rồi lên Nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. 15 Vua 

cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng: “Lạy Đức Chúa, Thiên 

Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các Kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ 

mình Ngài mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. 

Chính Ngài đã làm nên trời đất. 16 Lạy Đức Chúa, xin lắng tai nghe, 

lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn. Xin nghe rõ những lời Xan-khê-ríp 

là kẻ đã sai người đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống. 17 Quả thật, 

lạy Đức Chúa, các vua Át-sua đã tàn phá các dân và xứ sở của họ,  
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18 quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là 

thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho 

nên các vua ấy đã phá huỷ được. 19 Nhưng giờ đây, lạy Đức Chúa, 

Thiên Chúa chúng con, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua 

ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ 

một mình Ngài mới là Thiên Chúa, lạy Đức Chúa! “ 
20 Ông I-sai-a con ông A-mốc, sai người đến tâu vua Khít-ki-gia 

rằng: “Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Ta đã nghe lời 

ngươi cầu nguyện về vụ Xan-khê-ríp, vua Át-sua. 21 Đây lời Đức 

Chúa kết tội nó:  

Trinh nữ, cô gái Xi-on khinh dể, nhạo báng ngươi; sau lưng 

ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu! 31 Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy 

sinh số còn sót lại, và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát 

chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. 32 

Về vua Át-sua Đức Chúa phán như sau: Nó sẽ không vào được 

thành này, không bắn được mũi tên tới đó, không núp sau thuẫn mà 

xông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá. 33 Nó sẽ phải quay về, theo 

chính con đường nó đã đến, chứ thành này thì nó không vào được. 

Sấm ngôn của Đức Chúa. 34 Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta, chính 

Ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này.” 
35 Chính đêm ấy, thiên sứ của Đức Chúa ra đánh chết một trăm 

tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua.  
36 Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về 

Ni-ni-vê và ở lại đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 47, 2-3a.3b-4.10-11a 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

1) Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật 

xứng muôn lời ca tụng, trong thành đô của Người! Núi thánh Người 

thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. 
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Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

2) Núi Xi-on, bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đức Đại 

Vương. Giữa các lâu đài của Xi-on, Thiên Chúa tỏ ra chính Người 

là thành luỹ. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

3) Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói; Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mt 7, 6.12-14 

Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, 

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
6 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, 

đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày 

đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em”. 
12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì 

chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các 

ngôn sứ là thế đó”. 
13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang 

thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp 

và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 
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Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 15, 1-12.17-18 

Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người 

 công chính. Đức Chúa lập giao ước với ông. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Một hôm, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một 

thị kiến rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho 

ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa: “Lạy 

Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi 

mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một 

người Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram thưa: “Chúa coi, Chúa không ban 

cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 

Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa 

kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 
5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và 

thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng 

dõi ngươi sẽ như thế đó!” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa 

kể ông là người công chính. 
7 Người phán với ông: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra 

khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở 

hữu.” 8 Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được 

đất này làm sở hữu?” 9 Người phán với ông: “Đi kiếm cho Ta một  
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con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, 

một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông kiếm cho Người tất cả 

những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; 

còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật 

bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. 
12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông 

Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống 

trên ông. 
17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò 

nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật 

đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram 

như sau: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến 

Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 104, 1-2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm 

mọi kỳ công của Người. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng 

khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ 

và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-

ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 
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4) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             2 V 22,8-13;23,1-3 

Vua đọc cho dân nghe tất cả những lời  

trong sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa.  

Vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
22.8 Thời đó, thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: 

“Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa.” Ông Khin-ki-gia-

hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. 9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và 

trình lên vua rằng: “Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong 

Nhà Đức Chúa, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những 

người phụ trách Nhà Đức Chúa.” 10 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho 

vua như sau: “Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách.” 

Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua. 
11 Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra, 

12 rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi 

cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo, con ông Mi-kha-gia, cho ký 

lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua: 13 “Hãy đi thỉnh ý Đức 

Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong 

sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ 

chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các 

lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó.” 
23.1 Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của 

Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi 

dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân 

từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Vua lên Nhà Đức Chúa, 

đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy 

trong Nhà Đức Chúa. 3 Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước  
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nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân 

giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các 

khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp 

nhận giao ước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 118, 33-34.35-36.37 và 40 

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ. 

1) Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi 

theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo 

luật Ngài và hết lòng tuân giữ. 

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ. 

2) Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích 

đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả 

theo lợi lộc tiền tài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ. 

3) Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con 

được sống nhờ đường lối của Ngài. Con khát khao huấn lệnh của 

Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. 

Đ. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ. 

Tung hô Tin Mừng                       Ga 15, 4a.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như 

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 7, 15-20 

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
15 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; 

nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả 

nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây 

găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu 

thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây 

xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt 

đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ 

là ai”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 16, 1-12.15-16 

Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai. 

Ông đặt tên cho nó là Ít-ma-ên. 
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Trích sách Sáng thế. 
1 Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một 

người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. 2 Bà 

Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Ông coi: Đức Chúa đã không cho phép 

tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà 

tôi sẽ có con.” Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai. 
3 Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, bà 

Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho 

ông Áp-ram, chồng bà, để nàng làm vợ ông. 4 Ông đi lại với Ha-ga 

và nàng có thai. Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ. 5 

Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy! Chính 

tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có 

thai, nó coi khinh tôi. Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi.” 6 

Ông Áp-ram nói với bà Xa-rai: “Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; 

đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm!” Bà Xa-rai hành hạ  

Ha-ga khiến nàng phải trốn bà. 
7 Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong 

sa mạc, suối ở trên đường đi Sua. 8 Người hỏi: “Ha-ga, nữ tỳ của 

Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?” Nàng đáp: “Con đang trốn bà 

Xa-rai, chủ con.” 9 Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: “Cứ về với bà 

chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy.” 10 Sứ thần của Đức Chúa nói với 

nàng: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không 

thể đếm được vì quá đông.” 11 Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: 

“Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai, và sẽ đặt tên là  

Ít-ma-ên, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. 12 Con 

người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, 

mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em 

nó.” 
15 Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa 

con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. 16 Ông Áp-ram được tám 

mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông.  

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn            St 16, 6b-12.15-16 

Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai. 

Ông đặt tên cho nó là Ít-ma-ên. 

Trích sách Sáng thế. 
6b Ngày ấy, bà Xa-rai hành hạ Ha-ga khiến nàng phải trốn bà. 
7 Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong 

sa mạc, suối ở trên đường đi Sua. 8 Người hỏi: “Ha-ga, nữ tỳ của 

Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?” Nàng đáp: “Con đang trốn bà 

Xa-rai, chủ con.” 9 Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: “Cứ về với bà 

chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy.” 10 Sứ thần của Đức Chúa nói với 

nàng: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không 

thể đếm được vì quá đông.” 11 Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: 

“Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai, và sẽ đặt tên là  

Ít-ma-ên, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. 12 Con 

người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, 

mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em 

nó.” 
15 Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa 

con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. 16 Ông Áp-ram được tám 

mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 105, 1-2.3-4.5 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ 

công bố mọi câu tán tụng Người? 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hạnh phúc thay người giữ đức công minh, và hằng thực thi 

điều chính trực! Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương 

dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin cho con được thấy tỏ tường, phần phúc lộc dành cho 

những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân 

Chúa, và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                2 V 24, 8-17 

Vua Ba-by-lon đày vua Giơ-hô-gia-khin 

 và tất cả những người có thế giá sang ba-by-lon. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì 

ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông 

En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm điều dữ trái 

mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. 
10 Khi ấy, các thuộc hạ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua  

Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm. 11 Vua 

Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các 

thuộc hạ của vua vây hãm thành. 12 Vua Giơ-hô-gia-khin, vua  

Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám 

của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều 

vua Ba-by-lon. 
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13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức 

Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi 

đồ bằng vàng mà vua Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong 

đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. 14 Vua bắt toàn thể  

Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười 

ngàn người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá; 

không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. 15 Vua đày vua 

Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon; vua đày mẹ vua này, các cung phi, 

các thái giám và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon. 
16 Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ 

làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày 

sang Ba-by-lon. 
17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của vua  

Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế; vua Ba-by-lon đổi tên vua  

Mát-tan-gia là Xít-ki-gia-hu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 78, 1-2.3-5.8.9 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

1) Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; 

chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành 

đống tro tàn; tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho 

chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi 

cho dã thú. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

2) Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem chúng đổ máu dân Ngài như 

nước chảy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thoá 

mạ, người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Đến bao giờ, lạy Chúa, 

Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen 

còn cháy bừng như lửa? 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 
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3) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng 

con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá 

nhiều. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

4) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương 

phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha 

tội lỗi, vì danh dự của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 7, 21-29 

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 

chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ 

quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” 23 Và bấy giờ 

Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho 

khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan  
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tành”. 
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng 

sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một 

Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              St 17, 1.9-10.15-22 

Mọi đàn ông con trai của các ngươi phải cắt bì,  

đó sẽ là dấu hiệu giao ước. Xa-ra sắp sinh cho ngươi một con trai. 

Trích sách sáng thế. 
1 Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Chúa hiện ra 

với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi 

trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo.  
9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Phần ngươi, hãy giữ 

giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này 

qua thế hệ khác. 10 Đây là giao ước của Ta mà các ngươi phải giữ, 

giao ước giữa Ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này: mọi 

đàn ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì.  
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15 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Xa-rai, vợ ngươi, 

ngươi không được gọi tên là Xa-rai nữa, nhưng tên nó sẽ là Xa-ra. 16 

Ta sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. 

Ta sẽ chúc phúc cho nó, nó sẽ trở thành những dân tộc; vua chúa 

các dân sẽ phát xuất từ nó. 17 Ông Áp-ra-ham cúi rạp xuống; ông 

cười và nghĩ bụng: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà 

Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao?” 18 Ông Áp-ra-ham 

thưa với Thiên Chúa: “Ước chi Ít-ma-ên được sống trước nhan 

Ngài!” 19 Nhưng Thiên Chúa phán: “Không đâu! Chính Xa-ra, vợ 

ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là 

I-xa-ác. Ta sẽ lập giao ước của Ta với nó; đây sẽ là giao ước vĩnh 

cửu cho dòng dõi nó sau này. 20 Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi 

xin: Này Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra 

nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó 

thành một dân tộc lớn. 21 Nhưng giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-

ác, đứa con mà Xa-ra sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm.” 22 

Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 
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Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                2 V 25, 1-12 

Giu-đa bị đày biệt xứ. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
1 Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín triều Xít-ki-gia-

hu, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến 

đánh Giê-ru-sa-lem. Vua đóng trại và đắp chiến luỹ chung quanh để 

đánh thành. 2 Thành bị vây hãm cho đến năm thứ mười một triều 

vua Xít-ki-gia-hu. 3 Vào mồng chín tháng tư, nạn đói hoành hành 

trong thành, và không có bánh cho dân trong xứ. 4 Thành bị chọc 

thủng một lỗ. Đang đêm, tất cả các binh lính đi ra theo con đường 

cửa giữa hai bức tường, gần vườn của vua, -bấy giờ quân Can-đê 

đang bao vây thành-, rồi họ đi theo con đường hướng tới A-ra-va. 5 

Đạo quân Can-đê rượt theo và đuổi kịp vua trong vùng thảo nguyên 

Giê-ri-khô; toàn thể đạo quân của vua bỏ vua chạy tán loạn. 6 Chúng 

bắt vua và đem lên Ríp-la gặp vua Ba-by-lon, chúng tuyên án kết tội 

vua. 7 Chúng cắt cổ những người con của vua Xít-ki-gia-hu trước 

mắt vua cha. Rồi vua Ba-by-lon đâm mù mắt vua Xít-ki-gia-hu, lấy 

hai dây xích đồng xiềng vua lại và điệu về Ba-by-lon. 
8 Ngày mồng bảy tháng năm, -đó là năm thứ mười chín triều 

Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon-, quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-

a-đan, thuộc hạ của vua Ba-by-lon, vào Giê-ru-sa-lem. 9 Ông đốt 

Nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem; ông còn 

phóng hoả đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý. 10 Toàn thể đạo 

quân Can-đê, dưới quyền quan chỉ huy thị vệ, phá huỷ các tường 

thành chung quanh Giê-ru-sa-lem. 11 Quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-

dác-a-đan bắt những người dân còn sót lại trong thành, những người 

đã đào ngũ theo vua Ba-by-lon, và những người thợ thủ công còn 

sót lại phải đi đày. 12 Nhưng quan chỉ huy thị vệ chừa lại một phần 

dân cùng đinh trong xứ để trồng nho và canh tác. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 136, 1-2.3.4-5.6 

Đ. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ  

Giê-ru-sa-lem. 

1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on; 

trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. 

Đ. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ  

Giê-ru-sa-lem. 

2) Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui 

lên: 

Hát đi, hát thử đi xem, Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài! 

Đ. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ  

Giê-ru-sa-lem. 

3) Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê 

người? Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn 

thành tê bại! 

Đ. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ  

Giê-ru-sa-lem. 

4) Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, 

không còn lấy Giê-ru-sa-lem, làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. 

Đ. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ  

Giê-ru-sa-lem. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 8, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền 

của ta, và gánh lấy s bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mt 8, 1-4 

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo 

Người. 2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và  
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nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được 

sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch 

đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 4 Rồi Đức Giê-su bảo 

anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và 

dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta 

biết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                  Tv 27, 8-9 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho Đấng 

Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên 

gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn 

đời. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           St 18, 1-15 

Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? 

Ta sẽ trở lại thăm ngươi. Và Xa-ra sẽ có một con trai. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi 

Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong 

ngày. 2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa 

thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và 

nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi 

qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4 Để tôi cho lấy chút nước, mời  
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các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 5 Tôi xin đi lấy ít 

bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài 

đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!” Khách trả lời: “Xin cứ làm như 

ông vừa nói!” 
6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: “Bà mau 

mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” 7 Ông chạy lại 

đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh 

này vội vã làm thịt. 8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, 

mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng 

bữa. 
9 Khách nói với ông: “Bà Xa-ra vợ ông đâu?” Ông đáp: “Thưa 

nhà tôi ở trong lều.” 10 Người nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm 

ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.” Bà Xa-ra bấy 

giờ đang nghe ở cửa lều, phía sau. 11 Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã 

già nua tuổi tác, và bà Xa-ra không còn điều thường xảy đến cho 

đàn bà. 12 Bà Xa-ra cười thầm tự bảo: “Mình đã cằn cỗi rồi, còn 

hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão!” 13 

Đức Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Tại sao Xa-ra lại cười và nói: 

“Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng? 14 Nào có điều 

gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm, Ta sẽ trở lại 

thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai.” 15 Bà Xa-ra chối và nói: 

“Con đâu có cười!” Vì bà sợ. Nhưng Người bảo: “Có, ngươi đã 

cười!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Lc 1, 46-47.48-49.50 và 54.54-55 

Đ. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Người. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Đ. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Người. 
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2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Người. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi 

về tay trắng. 

Đ. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Người. 

4) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 

Đ. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Ac 2, 2.10-14.18-19 

Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, 

hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on. 

Trích sách ngôn sứ Ai ca. 
2 Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút 

xót thương; nổi trận lôi đình, Người triệt hạ đồn luỹ của thiếu nữ 

Giu-đa; Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh 

của nàng. 10 Hàng kỳ mục của thiếu nữ Xi-on ngồi thinh lặng ngay 

trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh 

nữ Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất. 11 Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi 

mắt, ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời; vì con gái dân tôi rã 

rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. 
12 Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ: “Bánh con đâu?”, rồi ngã gục trên 

quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm: chúng trút linh hồn 

ngay trên tay mẹ. 
13 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với 

ai? Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? 

Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa  
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nổi? 14 Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn 

chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo 

ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ 

đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. 18 Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, 

hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on! Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn 

chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng 

đừng để dòng lệ khô đi. 
19 Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt 

đầu! Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về 

Người, mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu 

đường, góc phố, khắp nơi nơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 72, 1-2.3-4.5-7.20-21 

Đ. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 

1) Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận, 

với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy 

tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, và núi 

Xi-on, nơi Ngài ngự trị. 

Đ. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 

2) Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ. Trong thánh điện, 

quân thù đã phá đổ tan hoang. Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp, 

nay đối phương ầm ĩ thét gào; chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến 

thắng. 

Đ. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 

3) Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm, vồ búa vung 

lên, đập tan nát cửa đền. Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt, đền 

thờ Thánh Danh, chúng xúc phạm, chúng san bằng. 

Đ. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 
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4) Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ 

hẻm, chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để người bị áp bức 

phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi 

Thánh Danh. 

Đ. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 8, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền 

của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 8, 5-17 

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại 

đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của 

tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính tôi sẽ 

đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng 

đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi 

được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có 

lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo 

người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái 

này!”, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với 

những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy 

một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông 

hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng 

các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 

Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở 

đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 13 Rồi Đức Giê-su nói 

với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì 

được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. 
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm 

liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà 

chỗi dậy phục vụ Người. 
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16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức 

Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa 

lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã 

mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 144, 15 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài 

đúng bữa cho ăn. 

Hoặc:               Ga 10, 11.15 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng 

sống cho đoàn chiên”. 
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CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1                 2 V 4, 8-11.14-16a 

Người thường ghé vào nhà chúng ta,  

là một thánh nhân của Thiên Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ 

giàu sang. Bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông 

đều ghé vào dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng: “Này ông! Tôi biết 

người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là 

một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân 

thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn 

cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó.” 11 

Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ. 14 Ông nói với 

tiểu đồng: “Nên làm gì cho bà ấy?” Giê-kha-di đáp: “Tội nghiệp, bà 

ấy không có con trai, mà chồng thì đã già.” 15 Ông Ê-li-sa bảo: “Đi 

gọi bà ấy.” Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. 16 Ông  

Ê-li-sa nói: “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu 

trai bồng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 88, 2-3.16-17.18-19 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 
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2) Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh 

Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa. Nhờ được nghe danh Ngài, họ 

suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân 

Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. Đấng bảo vệ chúng con là người 

của Đức Chúa, vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Bài đọc 2              Rm 6, 3-4.8-11 

Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô,  

chúng ta đã cùng được mai táng với Người.  

Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để 

thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết 

của Người sao? 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng 

ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã 

được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, 

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. 

Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy 

coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              1 Pr 2, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, 

là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công 

của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy 

ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 37-42 

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy.  

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
37 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha 

yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái 

hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình 

mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm 

thấy được. 
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là 

đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. 
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được 

lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công 

chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần 

thưởng dành cho bậc công chính”. 
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một 

chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật 

anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 
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Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1               Kn 1,13-15;2,23-24 

Chính vì quỷ ganh tỵ mà cái chết đã xâm nhập thế gian. 

Trích sách Khôn ngoan. 
1.13 Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh 

mạng tiêu vong. 14 Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện 

hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng 

loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. 15 

Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử. 
2.23 Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người, cho họ được 

trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản 

tính Người. 24 Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị, mà cái chết đã xâm 

nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 29, 2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ 

Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 
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2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Bài đọc 2           2 Cr 8, 7.9.13-15 

Anh em có được dư giả,  

là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt: về 

đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, 

và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em 

cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. 9 

Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng 

quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý 

trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho 

anh em trở nên giàu có. 13 Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo 

hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự 

đồng đều. 14 Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để 

giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư 

giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. 

Như thế, sẽ có sự đồng đều, 15 hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều 

thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 5, 21-43 

Này bé, Thầy truyền cho con: Trỗi dậy đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám 

rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 
22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức 

Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài 

xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để 

nó được cứu thoát và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một 

đám rất đông đi theo và chen lấn Người. 
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen 

khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn 

tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về 

Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ 

vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người 

thôi, là sẽ được cứu.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy 

trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có 

một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám 

đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi? “ 31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, 

đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào 

tôi?” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 
33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến 

phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người 

nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy 

về bình an và khỏi hẳn bệnh.” 
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông 

trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy  
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chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông 

trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người 

không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông 

này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức 

Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà 

và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết 

đâu, nó ngủ đấy!” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra 

ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, 

vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha 

kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” 42 Lập 

tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập 

tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ 

không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn          Mc 5, 21-24.35b-43 

Này bé, Thầy truyền cho con: Trỗi dậy đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám 

rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 
22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức 

Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài 

xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để 

nó được cứu thoát và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một 

đám rất đông đi theo và chen lấn Người. 
35b Lúc ấy, có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: 

“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giê-

su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông 

đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, 

trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các 

ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc 

lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo  
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động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” 40 Họ 

chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ 

đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41 

Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, 

Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi 

lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững 

sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, 

và bảo họ cho con bé ăn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1                  1 V 19, 16b.19-21 

Ông Ê-li-sa đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
16b Khi ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Ê-li-a: “Ngươi sẽ xức 

dầu tấn phong Ê-li-sa con Sa-phát làm ngôn sứ thay cho ngươi”.  
19 Ông Ê-li-a ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang 

cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì 

đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo 

choàng của mình lên người ông Ê-li-sa. 20 Ông này liền để bò lại, 

chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, 

rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm 

gì anh đâu?” 21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm 

lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi 

theo ông Ê-li-a và phục vụ ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 
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Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

4) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Bài đọc 2                  Gl 5, 1.13-18 

Anh em đã được gọi để hưởng tự do. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã 

giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách 

nô lệ một lần nữa. 
13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. 

Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy 

lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. 14 Vì tất cả Lề Luật được nên 

trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận 

như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi 

chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! 
16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như 

vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 17 

Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, 

còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, 

đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em 

muốn. 18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không 

còn lệ thuộc Lề Luật nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    1 Sm 3,9; Ga 6, 68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, cúi xin Ngài phán dạy, tôi tớ 

Ngài đang lắng tai để ý; Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời 

đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 51-62 

Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất 

quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên 

đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 
53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về 

hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông  

Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn 

chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 

Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi 

sang làng khác. 
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: 

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: 

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có 

chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 18, 16-33 

Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 

Trích sách Sáng thế. 
16 Từ cụm sồi Mam-rê, ba người khách đứng dậy và nhìn xuống 

phía Xơ-đơm. Ông Áp-ra-ham cùng đi để tiễn khách. 17 Đức  

Chúa phán: “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng?  
18 Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ 

được chúc phúc nhờ nó. 19 Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền 

cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức 

Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực; như thế Đức Chúa sẽ 

làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó.” 20 Đức Chúa phán: 

“Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của 

chúng quá nặng nề! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như 

tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.” 
22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức 

Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: 

“Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả 

như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ  
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thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi 

người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được 

đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng 

như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại 

không xét xử công minh sao?” 26 Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được 

trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ 

cho tất cả thành đó.” 
27 Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con 

cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi 

người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả 

thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm 

được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như 

trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì bốn 

mươi người đó, Ta sẽ không làm.” 
30 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở 

đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba 

mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa 

với Chúa: “Giả như tìm được hai mươi người thì sao?” Chúa đáp: 

“Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói: “Xin 

Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm 

được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ 

không phá huỷ Xơ-đôm.” 
33 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Đức Chúa đi, còn ông  

Áp-ra-ham thì trở về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 102, 1-2.3-4.8-9.10-11 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ 

thờ Người cũng trổi cao. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Am 2, 6-10.13-16 

Chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
6 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, 

Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy 

tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. 7 Vì chúng đạp đầu kẻ 

yếu thế xuống bùn đen, và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì 

cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả, mà làm ô nhục danh thánh của 

Ta. 8 Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi 

bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ 

Thiên Chúa của chúng.  
9 Còn Ta, trước kia, Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt 

họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam, và hùng mạnh như 

cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên, và gốc rễ bên dưới của bọn 

chúng. 10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập, dẫn các 

ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường, để các ngươi chiếm 

hữu đất của người E-mô-ri. 
13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi, như chiếc xe chất đầy 

lúa cán lên mặt đất. 14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn  
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chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ 

cũng không thoát chết, 15 người cầm cung nào đứng vững nổi, 

kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cỡi ngựa cũng không 

thoát chết, 16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ, sẽ phải mình 

trần mà chạy trốn, - sấm ngôn của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 49, 16bc-17.18-19.20-21.22-23 

Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho 

tường. 

1) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho 

tường. 

2) Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó, với bọn gian dâm, 

cũng lại thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt 

điều xảo trá. 

Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho 

tường. 

3) Hễ ngồi lê là bới xấu anh em, và bêu diếu cả người ruột thịt. 

Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta cũng 

giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ 

ngươi xem. 

Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho 

tường. 

4) Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho 

tường, kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu! Kẻ dâng 

lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta 

cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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Đ. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho 

tường. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Tv 94, 7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 8, 18-22 

Anh hãy đi theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh 

sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa 

Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời: “Con 

chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa 

đầu.” 
21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép 

con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi 

theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 19, 15-29 

Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. 

Trích sách Sáng thế. 
15 Khi ấy, các sứ thần giục ông Lót rằng: “Đứng lên! Đưa vợ và 

hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị 

phạt.” 16 Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay 

ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì Đức Chúa muốn 

cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. 
17 Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: “Ông hãy trốn đi để cứu 

mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào 

cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây.” 18 Ông Lót nói 

với hai người khách: “Thưa ngài, xin miễn cho! 19 Này, tôi tớ ngài 

đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của 

ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi 

được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất! 20 Kìa, có một thành 

khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn 

vào đó -thành đó nhỏ mà- để tôi được sống.” 21 Người nói với ông: 

“Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông 

nói. 22 Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi 

ông vào đó.” Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a. 
23 Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. 24 

Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, từ trời, xuống 

Xơ-đôm và Gô-mô-ra. 25 Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, 

cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. 26 Bà vợ 

ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối. 
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27 Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng 

trước mặt Đức Chúa. 28 Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và 

cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa! 
29 Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, 

Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc 

tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 25, 2-3.9-10.11-12 

Đ. Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa. 

1) Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con, tâm can này, xin đem 

thử lửa. Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa, và sống theo 

chân lý của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa. 

2) Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân, chung vận mạng 

với phường khát máu. Tay chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt 

đầy quà hối lộ. 

Đ. Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa. 

3) Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót 

thương con, lạy Chúa, trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa 

lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Am 3,1-8;4,11-12 

Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
3.1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để 

tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất 

Ai-cập. Lời ấy nói rằng: 2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ 

biết các ngươi thôi. Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các 

ngươi đã phạm.  
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3 Hai người có đồng hành được chăng, nếu đã không hẹn với 

nhau từ trước? 4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không 

có mồi? Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không, nếu nó không vồ 

được mồi? 5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có 

mồi nhử? Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được 

gì? 6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? 

Giả như tai hoạ xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do Đức Chúa? 7 

Vì Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì, mà không bày tỏ 

kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. 8 

Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? Đức Chúa là Chúa Thượng 

đã phán, ai chẳng nói tiên tri? 
4.11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ, như chính Thiên Chúa 

đã làm sụp đổ thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra; các ngươi khác nào 

thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không 

chịu trở về với Ta -sấm ngôn của Đức Chúa- 12 Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta 

sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy 

nên, hỡi Ít-ra-en, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 5, 5-6a.6b-7.8 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

1) Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được 

ở với Ngài, trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững! 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

2) Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh 

tởm lũ giết người, gớm ghê phường giảo quyệt. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà 

Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn 

thờ. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 129, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, 

cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 8, 23-27 

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 

24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng 

Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa 

Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: 

“Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, 

ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 
27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả 

đến gió và biển cũng tuân lệnh?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                St 21, 5.8-20 

Con trai đưa nữ tỳ  

không được thừa kế cùng với I-sa-ác, con trai tôi. 

Trích sách Sáng thế. 
5 Ông Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi sinh được người con 

là I-xa-ác.  
8 Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Áp-ra-ham làm tiệc lớn ngày 

I-xa-ác cai sữa. 9 Bà Xa-ra thấy đứa con mà Ha-ga, người Ai-cập, đã 

sinh ra cho ông Áp-ra-ham, đang cười giỡn, 10 liền nói với ông  

Áp-ra-ham: “Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai 

đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với I-xa-ác, con trai tôi.” 11 Ông 

Áp-ra-ham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. 12 Nhưng 

Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Đừng bực mình vì chuyện 

đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Xa-ra nói với 

ngươi, cứ nghe, bởi vì chính nhờ I-xa-ác mà ngươi sẽ có một dòng 

dõi mang tên ngươi. 13 Còn con trai của người nữ tỳ, Ta cũng sẽ làm 

cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi.” 14 Sáng hôm 

sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước 

đưa cho Ha-ga. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. 

Nàng đi lang thang trong sa mạc Bơ-e Sơ-va. 15 Khi nước trong 

bầu da đã cạn, nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, 16 rồi đi ngồi đối 

diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói: “Sao cho tôi đừng 

nhìn thấy đứa bé chết!” Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. 17 

Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và từ trời sứ thần Thiên Chúa 

gọi Ha-ga và nói: “Sao thế, Ha-ga? Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe 

thấy tiếng đứa trẻ, ở chỗ nó nằm. 18 Đứng lên! Đỡ đứa trẻ dậy và ôm 

nó trong tay, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn.” 19 Thiên  
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Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ 

nước đầy bầu da, rồi cho đứa trẻ uống. 20 Thiên Chúa ở với đứa trẻ, 

nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành người bắn cung. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 33, 7-8.10-11.12-13 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

1) Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi 

cơn nguy khốn. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải 

thoát những ai kính sợ Người. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

2) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

3) Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính 

sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày 

hạnh phúc chứa chan? 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Am 5, 14-15.21-24 

Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi; 

ước chi công lý như dòng suối không bao giờ cạn. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ 

được sống, và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở 

cùng các ngươi, như lời các ngươi nói. 15 Hãy ghét điều dữ và 

chuộng điều lành, nơi cửa công, hãy thiết lập công lý; biết đâu, Đức 

Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ dủ lòng thương số còn sót của 

Giu-se. 21 Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường; hội hè 

của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú. 22 Các ngươi có dâng lên Ta  
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của lễ toàn thiêu… những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận, 

chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài. 23 Hãy 

dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, Ta không muốn nghe tiếng đàn 

của ngươi nữa. 24 Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho 

công lý như dòng suối không bao giờ cạn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 49, 7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy, này Ít-ra-en, Ta dẫn 

chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

2) Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi 

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có 

thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham! 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Vì thú rừng là của Ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi 

đồi. Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc 

về Ta. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

4) Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài, 

chính Ta làm chủ. Thịt bò há là thức Ta ăn? Máu chiên há là đồ Ta 

uống? 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

5) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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Tung hô Tin Mừng              Gc 1, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà 

sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo 

của Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 8, 28-34 

Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Hôm đó, khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền  

Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón 

Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 

Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì 

đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” 
30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ 

nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi 

nhập vào bầy heo kia.” 32 Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi 

hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn 

núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo chạy 

trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những 

người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp 

Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           St 22, 1-19 

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng I-xa-ác làm lễ tế. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Ngày ấy, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi 

ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 2 Người phán: “Hãy 

đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy 

đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một 

ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.” 
3 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo 

hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn 

thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. 4 Sang ngày thứ ba, 

ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. 5 Ông  

Áp-ra-ham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con 

tôi đi lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại 

với các anh.” 
6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai  

I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. 7 

I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha! “ 8 Ông Áp-ra-ham 

đáp: “Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm 

lễ toàn thiêu đâu?” Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, 

chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi. 
9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại 

đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên 

đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con 

mình. 
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11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! 

Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 12 Người nói: “Đừng giơ tay 

hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ 

Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi 

cũng chẳng tiếc!” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy 

phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham 

liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 
14 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là “Đức Chúa sẽ liệu.” Bởi 

đó, bây giờ có câu: “Trên núi Đức Chúa sẽ liệu.” 
15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 

16 và nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta 

mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, 

con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm 

cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như 

cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 
18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như 

dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” 
19 Ông Áp-ra-ham trở lại với các đầy tớ của ông; họ đứng dậy 

và cùng nhau đi đến Bơ-e Se-va. Ông Áp-ra-ham sống ở Bơ-e  

Se-va. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 114, 1-2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

1) Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, 

Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

2) Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lưới âm ty chụp xuống 

trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: Ôi lạy 

Chúa, xin cứu gỡ mạng con! 
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Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một 

dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, Người 

đã cứu tôi. 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

4) Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm 

lệ, 

ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                Am 7, 10-17 

Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến 

gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: “A-mốt âm mưu chống đức 

vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi 

bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này:  

“Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.” 12 Bấy 

giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về 

đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết 

Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân 

vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông  

A-mát-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người 

thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm 

sóc cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau 

đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho  

Ít-ra-en dân Ta.” 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Đức Chúa phán: 

Ngươi nói:  
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“Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en, cũng không 

được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.” 17 Vì vậy, Đức Chúa phán 

thế này: “Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái 

ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia 

từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Ít-

ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hòa giải. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                     Mt 9, 1-8 

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa  

đã ban cho loài người được quyền năng như thế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm đó, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành 

của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm 

trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại 

liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” 3 Có mấy kinh 

sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức  

Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong 

bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội 

rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các 

ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức 

Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” 7 

Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và 

tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như 

thế. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           St 23,1-4.19;24,1-8.62-67 

Cậu I-xa-ác yêu thương cô Rê-béc-ca  

và khuây khỏa được nỗi buồn mất mẹ. 

Trích sách Sáng thế. 
23.1 Bà Xa-ra sống được một trăm hai mươi bảy tuổi: đó là 

những năm bà Xa-ra đã sống. 2 Bà Xa-ra qua đời tại Kia-giát Ác-ba, 

tức là Khép-rôn, trong đất Ca-na-an. Ông Áp-ra-ham đến làm lễ 

chôn cất bà và than khóc bà. 
3 Ông đứng dậy, để người chết đó và nói với con cái ông Khết 

rằng: 4 “Tôi là ngoại kiều và là người khách ở giữa các ông. Xin các 

ông nhượng cho tôi một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các 

ông, để tôi đem người chết của tôi đi chôn.” 
19 Sau đó, ông Áp-ra-ham chôn bà Xa-ra, vợ ông, trong hang 

của cánh đồng Mác-pê-la, đối diện với Mam-rê, tức là Khép-rôn, tại 

đất Ca-na-an. 
24.1 Ông Áp-ra-ham đã già nua tuổi tác, và Đức Chúa đã chúc 

phúc cho ông Áp-ra-ham trong mọi sự. 2 Ông Áp-ra-ham bảo người 

lão bộc sống lâu năm nhất trong nhà ông, và cũng là người quản lý 

mọi tài sản của ông: “Chú hãy đặt tay dưới đùi tôi, 3 và tôi xin chú 

nhân danh Đức Chúa là Chúa trời đất, mà thề rằng chú sẽ không 

cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Ca-na-an, nơi 

tôi đang sống. 4 Nhưng chú sẽ về quê tôi, đến với họ hàng tôi, mà 

cưới vợ cho con tôi là I-xa-ác.” 5 Người lão bộc thưa với ông: “Có 

thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này; vậy tôi có 

phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không?” 6 

Ông Áp-ra-ham bảo người ấy: “Coi chừng, đừng có đưa con trai tôi  
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về đó! 7 Đức Chúa là Chúa Trời, Đấng đã đưa tôi ra khỏi nhà cha 

tôi, khỏi quê hương tôi, Đấng đã phán với tôi và thề với tôi rằng: 

“Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này”, chính Người sẽ sai sứ thần 

Người đi trước mặt chú, để từ nơi đó chú cưới vợ về cho con tôi. 8 

Nếu người đàn bà không chịu đi theo chú, thì chú không còn buộc 

phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng dù sao, cũng đừng đưa con tôi về 

đó.”  

62 Sau một thời gian đầu, cậu I-xa-ác đã bỏ vùng giếng La-khai 

Rô-i, và đang ở trong miền Ne-ghép. 63 Cậu I-xa-ác ra ngoài đồng 

dạo mát lúc chiều tà. 64 Ngước mắt lên, cậu thấy một bầy lạc đà 

đang tiến đến. Ngước mắt lên, cô Rê-bê-ca thấy cậu I-xa-ác, cô bèn 

từ trên lưng lạc đà nhảy xuống 65 và hỏi người lão bộc: “Người đang 

đi ngoài đồng tiến về phía chúng ta là ai đó?” Người lão bộc trả lời: 

“Chủ tôi đấy!” Cô bèn lấy chiếc khăn che mặt. 
66 Người lão bộc thưa lại với cậu I-xa-ác tất cả những gì ông đã 

làm. 67 Cậu I-xa-ác đưa cô Rê-bê-ca vào lều của bà Xa-ra mẹ cậu; 

cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khuây khoả được nỗi buồn 

mất mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 105, 1-2.3-4.5 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ 

công bố mọi câu tán tụng Người? 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Hạnh phúc thay người giữ đức công minh, và hằng thực thi 

điều chính trực! Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương 

dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin cho con được thấy tỏ tường, phần phúc lộc dành cho 

những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân 

Chúa, và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Am 8, 4-6.9-12 

Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn,  

mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
4 Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ, và tiêu 

diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. 5 Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày 

mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, 

để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng 

thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. 6 Ta sẽ lấy tiền 

bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát 

gạo mục, ta cũng đem ra bán.”  
9 Trong ngày ấy, -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- Ta 

sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa, và khiến cho mặt đất tối sầm 

giữa lúc ngày đang sáng. 10 Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành 

tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca; Ta sẽ 

bắt mọi người phải quấn vải thô, và mọi mái đầu đều phải cạo trọc. 

Ta sẽ làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con 

một, và kết cục của nó như một ngày cay đắng. 11 Đây sắp đến  
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những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- Ta sẽ gieo 

nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát 

nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. 12 Chúng sẽ 

thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương bắc đến phương đông, 

chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa mà không gặp được. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 118, 2 và 10.20 và 30. 40 và 131 

Đ. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ 

lời Chúa dưỡng nuôi. 

1) Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm 

tìm Người. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm 

sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ 

lời Chúa dưỡng nuôi. 

2) Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết 

định của Ngài. Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của 

Ngài, con khao khát đợi trông. 

Đ. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ 

lời Chúa dưỡng nuôi. 

3) Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin 

cho con được sống. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao 

mệnh lệnh của Ngài. 

Đ. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ 

lời Chúa dưỡng nuôi. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                   Mt 9, 9-13 

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, 

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9 Một hôm, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy 

một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh 

hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều 

người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 
11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người 

rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội 

lỗi như vậy?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh 

không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho 

biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì 

tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội 

lỗi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 46, 2 

Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng 

hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                   St 27, 1-5.15-29 

Gia-cóp đã hất cẳng anh, và đoạt lời chúc phúc của anh mình. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông 

bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông nói: “Con ơi!” Cậu thưa: 

“Dạ, con đây.” 2 Ông nói: “Con thấy không, cha già rồi, không biết 

chết ngày nào. 3 Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và 

cây cung của con, ra đồng săn thú cho cha. 4 Con hãy làm cho cha 

một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha 

đích thân chúc phúc cho con trước khi chết.” 5 Đang khi ông I-xa-ác 

nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra 

đồng để săn thú mang về. 
15 Bà Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang 

nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. 16 Bà 

lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. 17 Rồi 

bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà. 
18 Cậu vào với cha và thưa: “Cha ơi!” Ông đáp: “Cha đây! Con 

là đứa nào đấy con?” 19 Gia-cóp thưa với cha: “Con là Ê-xau, con 

trưởng của cha; con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món 

thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con.” 20 Ông  

I-xa-ác hỏi con: “Con ơi! sao con tìm được mau thế? “ Cậu thưa: 

“Đức Chúa, Thiên Chúa của cha, đã cho con gặp được may mắn.” 21 

Ông I-xa-ác bảo Gia-cóp: “Con ơi, lại gần đây, để cha rờ con, xem 

con có đúng là Ê-xau, con cha, hay không.” 22 Gia-cóp lại gần ông  

I-xa-ác, cha ông; ông rờ cậu và nói: “Tiếng thì tiếng Gia-cóp, mà 

tay là tay Ê-xau.” 23 Ông không nhận ra cậu, vì tay cậu lông lá như 

tay Ê-xau, anh cậu; thế là ông chúc lành cho cậu. 24 Ông hỏi: “Con  
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có đúng là Ê-xau, con cha không?” Cậu thưa: “Vâng, chính con.” 25 

Ông nói: “Con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng, để cha đích 

thân chúc phúc cho con.” Cậu bưng lại cho ông, ông ăn; rồi cậu đem 

rượu đến, ông uống. 26 Ông I-xa-ác, cha cậu, bảo: “Con ơi, lại gần 

đây và hôn cha đi!” 27 Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu 

và chúc phúc cho cậu rằng:  

“Kìa, mùi thơm con tôi, như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã 

chúc phúc. 28 Xin Thiên Chúa ban cho con, sương trời với đất đai 

màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào. 29 Các dân phải làm tôi con, 

các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, 

và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con 

sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 134, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, ca tụng Người, hỡi tôi tớ 

Chúa, đang ứng trực trong cung điện Người, tại khuôn viên đền 

Thiên Chúa chúng ta! 

Đ. Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu, đàn hát mừng danh 

thánh, vì danh thánh ngọt ngào. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành  

Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Tôi quá rõ: Chúa thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết 

chư thần. Muốn làm gì là Chúa làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất 

thấp, 

lòng biển cả và đáy vực sâu. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                Am 9, 11-15 

Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân ta. 

Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
11 Đức Chúa phán thế này: Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều 

xiêu vẹo của Đa-vít, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết 

những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ; 12 để 

chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm, và của tất cả các dân tộc 

đã được mang danh Ta - sấm ngôn của Đức Chúa, Đấng thực hiện 

điều ấy. 
13 Này đây sắp đến những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- thợ 

cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống; núi đồi 

sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy. 14 Ta sẽ đổi vận 

mạng của Ít-ra-en dân Ta: chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu 

tàn và định cư ở đó; chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn 

thổ sản vườn mình canh tác. 15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa 

chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã ban 

cho chúng - Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 84, 9.11-12.13-14 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 
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1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng 

lòng trí về Người. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 9, 14-17 

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, 

khi chàng rễ còn ở với họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: 

“Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông 

lại không ăn chay?” 15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc 

cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới 

ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy 

vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại 

càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, 

vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu 

mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 1 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh. 

Hoặc:               Ga 17, 20-21 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, 

xin cho họ nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng, Cha đã sai 

con”. 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1             Dcr 9, 9-10 

Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: 

khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
9 Đức Chúa phán như sau: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng 

hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa 

Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính 

Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa 

con vẫn còn theo mẹ. 10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im 

và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ 

gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân. Người thống trị 

từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14 

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời. 
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1) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán 

dương Chúa, và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày 

lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn 

thuở muôn đời. 

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời. 

3) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời. 

4) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè 

nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời. 

Bài đọc 2                Rm 8, 9.11-13 

Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi  

của con người  ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
9 Thưa anh em, anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được 

Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh 

em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức 

Ki-tô. 11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của 

Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm  
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cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của 

Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em 

được sự sống mới. 
12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối 

với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em 

sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần 

Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh 

em, thì anh em sẽ được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những kẻ bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1                        Ed 2, 2-5 

Chúng vốn là nòi phản loạn,  

chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
2 Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa 

phán với tôi và làm cho chân tôi đứng vứng; tôi đã nghe tiếng 

Người phán với tôi. 
3 Người phán với tôi: “Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến 

với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống 

lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến 

ngày nay. 4 Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính 

Ta sai ngươi đến với chúng: ‘Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế 

này.’ 5 Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc 

không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở 

giữa chúng”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 122, 1-2a.2bcd.3-4 

Đ. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

1) Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên 

trời. Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. 

Đ. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

2) Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng 

hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

Đ. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

3) Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, bởi chúng 

con bị khinh miệt ê chề; hồn thật quá ê chề vì hứng chịu, lời nhạo 

báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng. 

Đ. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót 

thương chút phận. 

Bài đọc 2                 2 Cr 12, 7-10 

Tôi tự hào vì những yếu đuối của tôi, 

để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi 

thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm 

vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự 

cao tự đại. 8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. 9 

Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì 

sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế 

nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức 

mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui  
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sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt 

nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Mc 6, 1-6 

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ 

đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội 

đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông 

ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm 

sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta 

không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-

cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải 

là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức 

Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê 

hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình 

mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; 

Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người 

lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà 

giảng dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 
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Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1                  Is 66, 10-14c 

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Đức Chúa phán thế này: “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, 

hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến 

Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả 

những người đã than khóc Thành Đô, 11 để được Thành Đô cho 

hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh 

quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. 
12 Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô 

ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về 

tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được 

bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. 
13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại 

Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. 14 Nhìn thấy thế, lòng 

các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. 

Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 65, 1-3ab.4-5.6-7a.16 và 20 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 
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1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh 

Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

2) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn 

ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: 

hành động của Người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ! 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

3) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua 

sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị 

muôn đời. 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

4) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa, đã chẳng bác 

lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa. 

Bài đọc 2                     Gl 6, 14-18 

Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài 

thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế 

gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 
15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là 

trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc 

ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng 

thương xót của Người. 
17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi 

mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 18 Thưa anh em, 

nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh 

em được đầy tràn ân sủng. A-men. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                      Cl 3, 15a.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lòng anh em phấn khởi vì 

được Đức Ki-tô ban tặng bình an, và ước chi lời Người hằng sinh 

hoa kết quả dồi dào trong anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Lc 10, 1-12.17-20 

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 Nhưng vào bất cứ thành 

nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà 

nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng 

tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều 

này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” 12 Thầy nói cho anh em 

hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn 

thành đó.” 
17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe 

đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức 

Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời  
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sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên 

rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được 

anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất 

phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn          Lc 10, 1-9 

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 28, 10-22 

Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất,  

đầu thang chạm tới trời, trên đó các sứ thần của Thiên Chúa lên lên 

xuống xuống, và từ trên đó Thiên Chúa phán. 

Trích sách Sáng thế. 
10 Ngày ấy, Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. 11 

Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy 

một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. 12 Cậu chiêm bao 

thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó 

có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. 13 Và kìa Đức 

Chúa đứng bên trên thang mà phán: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa 

của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Đất 

ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. 14 Dòng 

dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông 

tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất 

sẽ được chúc phúc. 15 Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, 

Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không 

bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” 16 

Gia-cóp tỉnh giấc và nói: “Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi 

không biết!” 17 Cậu phát sợ và nói: “Nơi này đáng sợ thay! Đây là 

nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác.” 18 Sáng 

hôm sau, Gia-cóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm 

trụ và đổ dầu lên đầu trụ. 19 Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết Ên; trước 

đó, tên thành ấy là Lút. 
20 Gia-cóp khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi 

trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn  
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áo mặc, 21 nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ 

là Thiên Chúa của tôi, 22 hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm 

trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 90, 1-2.3-4.14-15ab 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

1) Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền 

năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là 

nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

2) Chính Chúa gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai 

ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ 

ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

3) Chúa phán: Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, 

người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta 

liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                Hs 2, 16.17b-18.21-22 

Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. 

Trích sách ngôn sứ Hôsê. 
16 Đức Chúa phán như sau: Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta, 

đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. 17b Ở đó, nó sẽ đáp 

lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 18 Vào ngày 

đó -sấm ngôn của Đức Chúa- ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ 

không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa. 
21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước 

với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót  
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thương; 22 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ 

được biết Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 121, 1-2.4-5 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa, và truyền 

tụng những chiến công của Ngài, tuyên bố Ngài oai phong vinh 

hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ, loan truyền rằng: 

Ngài cao cả lắm thay! Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng, hoan 

hô Ngài công chính. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng                 Mt 9, 18-26 

Con gái tôi vừa mới chết.  

Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, 

thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi 

vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 
19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với 

Người. 
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến 

đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21 vì bà nghĩ bụng: 

“Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” 22 Đức 

Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của 

con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám 

đông xôn xao, Người nói: 24 “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ 

đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì 

Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn 

ra khắp cả vùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                         St 32, 23-33 

Người ta sẽ gọi tên ngươi là Ít-ra-en,  

vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa, và ngươi đã thắng. 

Trích sách Sáng thế. 
23 Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ 

tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. 24 Ông đem 

họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. 25 Ông  

Gia-cóp ở lại một mình. 

Có một người vật lôn với ông cho đến lúc rạng đông. 26 Thấy 

không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông 

của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông 

vật lộn với người đó. 27 Người đó nói: “Buông ta ra, vì đã rạng đông 

rồi.” Nhưng ông đáp: “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không 

chúc phúc cho tôi.” 28 Người đó hỏi ông: “Tên ngươi là gì?” Ông 

đáp: “Tên tôi là Gia-cóp.” 29 Người đó nói: “Người ta sẽ không gọi 

tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với 

Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.” 30 Ông Gia-cóp 

hỏi: “Xin cho tôi biết tên ngài.” Người đó nói: “Sao ngươi lại hỏi 

tên ta?” Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. 
31 Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì -ông nói- tôi 

đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.” 32 Khi 

mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-ên; ông đi khập khiễng vì bị trật 

xương hông. 33 Bởi thế, con cái Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn cái 

gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương 

hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 16, 1.2-3.6-7.8 và 15 

Đ. Lạy Cúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy 

mặt Ngài. 

1) Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, 

xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng 

lưỡi chẳng điêu ngoa. 

Đ. Lạy Cúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy 

mặt Ngài. 

2) Con xin được Thánh Nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều 

chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử 

con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. 

Đ. Lạy Cúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy 

mặt Ngài. 

3) Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của 

Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông 

đánh. 

Đ. Lạy Cúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy 

mặt Ngài. 

4) Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin 

thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ 

được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thoả tình chiêm 

ngưỡng Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Cúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy 

mặt Ngài. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Hs 8, 4-7.11-13 

Chúng gieo gió thì phải gặt bão. 

Trích sách ngôn sứ Hôsê. 
4 Đức Chúa phán thế này: Con cái Ít-ra-en phong vương người 

mà Ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết, dùng bạc vàng 

làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan. 5 Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con 

bê của ngươi -chúng làm Ta nổi giận. Chúng không chịu để cho Ta 

thanh tẩy mãi cho tới bao giờ?- 6 Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra, 

do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần! Chắc chắn con bê 

của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa. 7 Chúng gieo gió thì phải gặt bão. 

Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột, 

nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. 
11 Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ 

làm cho chúng phạm tội thêm. 12 Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó 

cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ. 13 Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ 

dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái 

hoài. Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng, chúng đã 

phạm tội thì chúng sẽ phải đền: chúng sẽ phải trở về Ai-cập. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 113B, 3-4.5-6.7ab-8.9-10 

Đ. Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa. 

1) Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm 

nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo 

thành. 

Đ. Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa. 

2) Có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, 

không ngửi không nghe. 

Đ. Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa. 
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3) Có hai tay, không sờ không mó, có hai chân, không bước 

không đi. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, cũng giống như 

chúng vậy. 

Đ. Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa. 

4) Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn 

đỡ khiên che. Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, 

làm thuẫn đỡ khiên che. 

Đ. Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 10,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói; Tôi chính là mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 9, 32-38 

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị 

quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân 

chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” 34 

Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ 

quỷ.” 
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong 

các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh 

hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, 

Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                  St 41,55-57;42,5-7.17-24a 

Chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này,  

vì chúng ta có lỗi với em chúng ta. 

Trích sách Sáng thế. 
41.55 Khi ấy, toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên  

Pha-ra-ô xin bánh ăn. Pha-ra-ô nói với mọi người Ai-cập: “Cứ đến 

với ông Giu-se; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” 56 Khắp nơi 

trong xứ bị đói kém. Ông Giu-se mở hết các kho lúa mì và bán cho 

người Ai-cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai-cập. 57 Từ mọi xứ, 

người ta đến Ai-cập để mua lúa mì của ông Giu-se, vì nạn đói hoành 

hành trên khắp mặt đất.” 
42.5 Các con ông Gia-cóp xuống đất Ai-cập mua lúa, vì đất  

Ca-na-an bị đói kém. 6 Ông Giu-se bấy giờ có toàn quyền trong xứ, 

và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giu-se đến và 

cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. 7 Vừa nhìn thấy các anh mình, ông 

Giu-se nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với 

họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: “Các người từ đâu đến?” Họ đáp: 

“Thưa từ đất Ca-na-an, để mua lương thực.” 17 Rồi ông giam giữ họ  
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ba ngày. 
18 Đến ngày thứ ba, ông Giu-se bảo họ: “Các người muốn sống 

thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. 19 Nếu các người là 

những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà 

tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình 

khỏi đói. 20 Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bấy giờ sẽ 

rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết.” Họ đã 

làm như vậy. 21 Họ bảo nhau: “Than ôi! Chúng ta có lỗi với em 

chúng ta: chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng 

ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh 

ngặt nghèo này.” 22 Ông Rưu-vên trả lời họ rằng: “Tôi đã chẳng bảo 

các chú thế này sao: “Đừng phạm tội hại đến thằng bé!” nhưng các 

chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó!” 23 Họ 

không biết rằng ông Giu-se hiểu được, vì giữa ông và họ có người 

phiên dịch. 24a Bấy giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 32, 2-3.10-11.18-19 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

1) Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy 

muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan 

hô, nhã nhạc vang lừng. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

2) Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, Người phá tan ý định 

chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng 

Người vạn kiếp trường tồn. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 
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3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)        Hs 10, 1-3.7-8.12 

Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Hôsê. 
1 Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê, trái trăng thật dồi dào 

phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các 

bàn thờ ngẫu tượng; đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm 

những cột thần lộng lẫy. 2 Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi 

đây chúng sẽ phải đền tội; bàn thờ của chúng, chính Người sẽ đập 

tan, cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ. 
3 Bây giờ chúng lại nói: “Chúng tôi không có vua.” Vì Đức 

Chúa, chúng còn không kính sợ, thì nếu có vua, liệu ông làm gì 

được cho chúng? 7 Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng. Vua của nó tựa hồ 

mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. 8 Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá 

huỷ, đó là tội của Ít-ra-en. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. 

Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi: “Phủ lấp chúng tôi đi!” và với gò 

nổng: “Hãy đổ xuống trên chúng tôi!” 
12 Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai 

khẩn đất hoang; đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi Người 

đến làm mưa công chính trên các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 104, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

1) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của 

Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. 
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Đ. Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

2) Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm 

kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, 

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. 

Đ. Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Cúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 10, 1-7 

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các 

ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các 

bệnh hoạn tật nguyền. 
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông  

Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó 

là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 

ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu 

người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 

ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là 

chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị 

rằng: “Anh em đùng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành 

nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc 

nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến 

gần”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 St 44, 18-21.23b-29;45,1-5 

Thiên Chúa đã gửi tôi sang Ai-cập để cứu sống anh em. 

Trích sách Sáng thế. 
44.18 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông và nói: “Thưa ngài, xin xá 

lỗi. Xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài 

đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài: quả thật, ngài ngang hàng 

với Pha-ra-ô. 19 Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: “Các người còn 

cha hay anh em nào không?” 20 Chúng tôi đã thưa với ngài: “Chúng 

tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già; thằng anh 

cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. 
21 Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: “Các người đưa nó xuống cho ta, để 

ta nhìn thấy nó tận mắt.” 23b Nếu em út các người không cùng xuống 

với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa.” 24 Vậy 

khi chúng tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói 

lại với người những lời của ngài. 25 Cha chúng tôi bảo: “Hãy trở lại 

mua ít lương thực về.” 26 Chúng tôi trả lời: “Chúng con không thể 

xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con 

mới xuống; vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em út  
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không cùng đi với chúng con.” 27 Tôi tớ ngài, là cha của tôi, nói với 

chúng tôi: “Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. 28 

Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho 

đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. 29 Nếu các con đem cả đứa này 

đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này 

phải đau khổ mà xuống âm phủ.” 
45.1 Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những 

người đứng bên ông, nên ông kêu lên: “Bảo mọi người ra khỏi đây!” 

Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em 

nhận ra mình. 2 Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều 

đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy. 

3 Ông Giu-se nói với anh em: “Tôi là Giu-se đây! Cha tôi còn 

sống không?” Nhưng anh em không thể trả lời: thấy mình đối diện 

với ông, họ bàng hoàng. 4 Ông Giu-se nói với anh em: “Hãy lại gần 

tôi.” Họ lại gần. Ông nói: “Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán 

sang Ai-cập. 5 Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối 

hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên 

Chúa đã gửi tôi đi trước anh em”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 104, 16-17.18-19.20-21 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

1) Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương 

thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ, là Giu-se, kẻ bị 

bán làm tôi. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

2) Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho 

đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán, và ông được lời Chúa giải 

oan. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 
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3) Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó, truyền tháo cởi gông 

xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm 

chủ mọi tài sản hoàng gia. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Hs 11, 1.3-4.5c.8ac-9 

Trái tim Ta thổn thức. 

Trích sách ngôn sứ Hôsê. 
1 Đức Chúa phán thế này: Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu 

nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã 

đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4 

Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với 

chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống 

gần nó mà đút cho nó ăn. 5c Nhưng nó không chịu về với Ta. 
8ac Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ít-ra-en, Ta trao 

nộp ngươi sao đành! Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta 

sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im 

nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa 

ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 79, 2ac và 3b.15-16 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ 

giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương 

cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống 

mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa 

đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 
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Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 10, 6-15 

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
6 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ: “Anh em hãy đến 

với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: 

Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm 

cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử 

trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không 

như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi đường, 

đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì 

thợ thì đáng được nuôi ăn”. 
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò 

hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra 

đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 

Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn 

nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với 

anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi 

ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo 

thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn 

được xử khoan hồng hơn thành đó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 
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Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                   St 46, 1-7.28-30 

Cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Khi ấy, ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông 

có. Ông đến Bơ-e Se-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa 

của cha ông là I-xa-ác. 2 Thiên Chúa phán với ông Ít-ra-en trong thị 

kiến ban đêm, Người phán: “Gia-cóp! Gia-cóp!” Ông thưa: “Dạ, 

con đây!” 3 Người phán: “Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. 

Đừng sợ xuống Ai-cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân 

lớn. 4 Chính Ta sẽ xuống Ai-cập với ngươi và chính Ta cũng sẽ đưa 

ngươi lên. Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi.” 5 Ông Gia-cóp rời Bơ-e 

Se-va. Các con trai ông Ít-ra-en đã chở ông Gia-cóp, cha họ, và đàn 

bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pha-ra-ô đã gửi đến để rước 

ông đi. 
6 Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được 

ở đất Ca-na-an, và họ đến Ai-cập, ông Gia-cóp và tất cả dòng dõi 

ông cùng với ông: 7 các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái 

của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai-cập với ông. 
28 Ông Gia-cóp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Giu-se, 

để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen, 29 thì ông 

Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Ít-ra-en, cha ông. 

Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giu-se bá cổ cha và gục đầu  
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vào cổ cha mà khóc hồi lâu. 30 Ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se: 

“Phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, và thấy 

con còn sống.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 36, 3-4.18-19.27-28.39-40 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

2) Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn 

tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói 

kém lại được no đầy. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

3) Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi 

vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu 

trung.. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

4) Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở 

che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải 

thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Hs 14, 2-10 

Chúng con sẽ chẳng gọi là thần 

những sản phẩm tay chúng con làm ra. 

Trích sách ngôn sứ Hôsê. 
2 Đức Chúa phán như sau: Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức 

Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi 

đã vấp ngã. 3 Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. 
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Hãy thưa với Người: “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi 

khen, chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. 4 Chúng 

con sẽ không cầu cứu với Át-sua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, 

cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ 

ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.” 
5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết 

tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. 6 Với Ít-ra-en 

Ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ 

sâu như cây ngàn Li-băng. 7  Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa  

ô-liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Li-băng. 8 Chúng sẽ 

trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng 

ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng 

như rượu Li-băng. 
9 Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, Ta đã 

nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, 

chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. 10 Ai đủ khôn ngoan để 

hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật 

đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, 

người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té 

nhào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 50, 3-4.8-9.12-13.14 và 17 

Đ. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

2) Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn 

ngoan. Xin dùng cành hương thảo, rảy nước thanh tẩy con, con sẽ 

được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. 
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Đ. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

3) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một, tấm lòng trong trắng, 

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con 

không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh 

của Ngài. 

Đ. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

4) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 16, 13a;14,26d 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người 

sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, và sẽ làm cho anh em nhớ lại 

mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 16-23 

Không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em nói. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy 

sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn 

như rắn và đơn sơ như bồ câu”. 
17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội 

đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh 

em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm 

chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh 

em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong 

giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, 

không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói 

trong anh em”. 21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; 

cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha  
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mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. 
23 “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn 

sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các 

thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)        St 49, 29-32;50,15-26a 

Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em, 

và đưa anh em từ đất này lên. 

Trích sách Sáng thế. 
49.29 Ngày ấy, ông Gia-cóp truyền cho các con trai rằng: “Cha 

sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn cất cha bên cạnh cha 

ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ép-rôn, người 

Khết, 30 trong cái hang ở cánh đồng Mác-pê-la, đối diện với  

Mam-rê, tại đất Ca-na-an, cánh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông 

Ép-rôn, người Khết, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ. 31 Ở đó 

đã chôn ông Áp-ra-ham và vợ ông là bà Xa-ra; ở đó đã chôn ông  
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I-xa-ác và vợ ông là bà Rê-bê-ca; ở đó cha đã chôn bà Lê-a. 32 Cánh 

đồng và cái hang ở đó đã tậu của con cái ông Khết.” 
50.15 Sau khi ông Gia-cóp qua đời, các anh ông Giu-se liền bảo 

nhau: “Không khéo Giu-se còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta 

tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó!” 16 Họ sai người đến nói 

với ông: “Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng: 17 Các con hãy 

nói thế này với Giu-se: “Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh 

con, vì họ đã gây ra điều ác cho con.” Bây giờ xin chú tha tội cho 

các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú!” Ông Giu-se khóc, khi họ 

nói với ông như thế. 
18 Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và 

nói: “Này chúng tôi là nô lệ của chú.” 19 Ông Giu-se nói với họ: 

“Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! 20 Các anh đã định 

làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều 

tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông 

đảo. 21 Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và 

con cái các anh.” Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. 
22 Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai-cập. Ông  

Giu-se sống được một trăm mười tuổi. 23 Ông được thấy con cháu 

của Ép-ra-im đến ba đời. Cả các con của Ma-khia -ông này là con 

của Mơ-na-se-, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giu-se. 24 Ông Giu-se 

nói với các anh em: “Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng 

sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà Người 

đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp.” 25 Ông 

Giu-se bắt con cái Ít-ra-en thề, ông nói: “Thế nào Thiên Chúa cũng 

sẽ viếng thăm anh em, bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi 

đây.” 26a Ông Giu-se qua đời, thọ một trăm mười tuổi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 104, 1-2.3-4.6-7 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa , là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 
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1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm 

mọi kỳ công của Người. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa , là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

2) Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng 

khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa , là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa , là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                       Is 6, 1-8 

Tôi là một người môi miệng ô uế,  

thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự 

trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên 

Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai 

cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. 3 Các vị 

ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo 

binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” 
4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền 

Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết 

mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi 

miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo 

binh!” 
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6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một 

hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người 

đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm 

đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” 8 Bấy giờ tôi nghe 

tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” 

Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 92, 1ab.1c-2.5 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

1) Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, 

Người lấy dũng lực làm cân đai. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

2) Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng 

Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

3) Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực 

lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 

Tung hô Tin Mừng            1 Pr 4, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức  

Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí xr Thiên Chúa ngự trên 

anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 24-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không 

hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, 

đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, 

huống chi là người nhà”. 
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26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu 

mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không 

biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa 

ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”. 
28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được 

linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn 

xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải 

không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha 

anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh 

em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn 

quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. 
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy 

cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 33, 9 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai 

trông cậy nơi Người. 

Hoặc:            Mt 11, 28 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho”. 
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CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1                    Is 55, 10-11 

Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Đây lời Đức Chúa phán: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống 

từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất 

phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người 

đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng 

Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý 

muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 64, 10.11-12.13-14 

Đ. Hạt gieo vào đất mỡ mầu, sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm. 

1) Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc 

giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa 

trổ bông. 

Đ. Hạt gieo vào đất mỡ mầu, sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm. 

2) Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt 

nẩy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn 

lối đi. 

Đ. Hạt gieo vào đất mỡ mầu, sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm. 

3) Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi 

xinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh 

dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao. 

Đ. Hạt gieo vào đất mỡ mầu, sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm. 
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Bài đọc 2                   Rm 8, 18-23 

Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ 

ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
18 Thưa anh em, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây 

giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi 

chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày 

Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, 

muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, 

nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông 

cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào 

cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự 

do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, 

muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 

Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: 

chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn 

trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu 

chuộc thân xác chúng ta nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 13, 1-23 

Người gieo giống đi ra gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 

Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống 

thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người 

dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 
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Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi 

người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến 

ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; 

nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị 

cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, 

gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, 

nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt 

được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.” 
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại 

dùng dụ ngôn mà nói với họ?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì 

được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai 

đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay 

cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn 

mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe 

không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ 

I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố 

mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã 

bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu 

được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành”. 
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh 

em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, 

nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều 

anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang 

nghe, mà không được nghe”. 
18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai 

nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp 

đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ 

đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và 

liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: 

khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn 

kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự 

đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa  
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kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và 

hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ 

được sáu chục, kẻ được ba chục.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn          Mt 13, 1-9 

Người gieo giống đi ra gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 

Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống 

thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người 

dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi 

người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến 

ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; 

nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị 

cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, 

gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, 

nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt 

được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
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CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1                   Am 7, 12-15 

Hãy đi làm ngôn sứ, tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta. 

Trích sách ngôn sứ Amốt. 
12 Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia nói với ông  

A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm 

ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói 

tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của 

vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: “Tôi không phải 

là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ 

là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Đức 

Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã 

truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban 

ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng 

chiếu toả trên đất nước chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 
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Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Bài đọc 2                      Ep 1, 3-14 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức  

Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của 

Người. 
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định 

cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen 

ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta, trong Thánh Tử 

yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta 

được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong 

phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng 

với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên 

ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương, Người đã định từ 

trước trong Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là 

quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức  

Ki-tô. 

Cũng trong Đức Ki-tô, 11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự 

theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi 

đây làm cơ nghiệp riêng, theo kế hoạch của Người, 12 để chúng tôi 

là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi  
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khen vinh quang Người. 13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa, anh em 

đã được nghe lời chân lý, là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong 

Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng 

Thiên Chúa đã hứa. 14 Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp 

của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, 

để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn                               Ep 1, 3-10a 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức  

Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của 

Người. 
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định 

cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen 

ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta, trong Thánh Tử 

yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta 

được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong 

phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng 

với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên 

ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương, Người đã định từ 

trước trong Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là 

quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức  

Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mc 6, 7-13 

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi nhóm nười lại và bắt đầu sai đi từng 

hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ 

thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; 

không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được 

đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất 

cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra 

đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì 

khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông đi 

rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được 

nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
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CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1                 Đnl 30, 10-14 

Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
10 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) nghe 

tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những mệnh 

lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh (em) 

trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ. 
11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay đây, 

không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh (em). 12 Mệnh lệnh 

đó không ở trên trời, khiến anh (em) phải nói: “Ai sẽ lên trời lấy 

xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra 

thực hành? 13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh 

(em) phải nói: “Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói 

cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành? 14 Thật vậy, lời 

đó ở rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để 

anh (em) đem ra thực hành”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 68, 14 và 17.30-31.36ab và 37 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

1) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa 

Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa 

vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà 

đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. 
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Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

2) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin 

cứu vớt đỡ nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng 

lời cảm tạ tán dương Người. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

3) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, 

Người cũng tái thiết. Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài, của giống nòi 

các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở, của những người mến 

chuộng Thánh Danh. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

Hoặc                Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 
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4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

Bài đọc 2                     Cl 1, 15-20 

Muôn loài đều do Thiên Chúa tạo dựng, 

nhờ Đức Ki-tô và cho Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
15 Đức Giê-su Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng 

tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 16 vì trong Người, muôn vật được 

tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng 

dũng lực thần thiêng, hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều 

do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. 
17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong 

Người. 18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội 

Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử, trong số những người từ 

cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. 19 Vì Thiên 

Chúa đã muốn, làm cho tất cả sự viên mãn, hiện diện ở nơi Người, 
20 cũng như muốn nhờ Người, mà làm cho muôn vật, được hoà giải 

với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem 

lại bình an, cho mọi loài dưới đất, và muôn vật trên trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                  x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự 

sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Lc 10,25-37 

Ai là người thân cận của tôi? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su 

để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời 

đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc 

thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 

Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn 

ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su 

bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được 

sống.” 
29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới 

thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” 
30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-

khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, 

đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình 

cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người 

này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi 

tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một 

người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và 

chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết 

thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa 

của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai 

quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người 

này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại 

bác.” 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người 

thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” 37 Người thông luật 

trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” 

Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                       Xh 1, 8-14.22 

Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan  

đối với dân Ít-ra-en, đừng để chúng nên đông đúc. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không 

biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: “Này đám dân con cái  

Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng 

những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên 

đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại 

chúng ta, rồi ra khỏi xứ.” 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ 

những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ 

phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm kho lương thực là Pi-thôm và 

Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông 

đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người  

Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chúng làm 

cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ  
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làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những 

việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm. 
22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình: “Mọi con trai Híp-ri 

sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 123, 1-3.4-6.7-8 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Ít-ra-en hãy nói rằng: 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn 

là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Xin 

chúc tụng Đức Chúa, đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh 

vuốt họ. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

3) Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng 

đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh 

Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Is 1, 10-17 

Hãy rửa cho sạch và vứt bỏ tội ác của các ngươi 

cho khỏi chướng mắt Ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa 

phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta 

dạy bảo. 11 Đức Chúa phán: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với 

Ta, nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã 

ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm! 
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12 Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải 

giẫm lên khuôn viên của Ta? 13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích 

đến nữa. Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu 

tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ 

phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạt linh đình. 14 Ta chán ghét những ngày 

đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành 

gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa. 15 Khi các ngươi dang tay 

cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho 

nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu. 
16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi 

cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. 17 Hãy tập làm điều 

thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh 

cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 49, 8-9.16bc-17.21 và 23 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, 

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có 

thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham! 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

2) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta 

cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta 

vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh 

Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Mt 10,34-11,1 

Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
10.34 Một hôm, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không 

phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy 

đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa 

con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà”. 
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai 

yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai 

không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. 
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là 

đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. 
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được 

lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công 

chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần 

thưởng dành cho bậc công chính”. 
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một 

chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật 

anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” 
11.1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người  

rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                  Xh 2, 1-15a 

Tên nó là Mô-sê, vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. 

Khi đã lớn, ông Mô-sê đến với anh em đồng bào của mình. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái 

cũng thuộc họ Lê-vi. 2 Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con 

trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời. 3 Khi 

không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét 

hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở 

bờ sông Nin. 4 Chị đứa bé đứng đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ 

xảy ra cho em nó. 5 Có nàng công chúa của Pha-ra-ô xuống tắm 

dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc 

thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. 6 Mở thúng ra, nàng 

thấy đứa trẻ: thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương 

nó và nói: “Thằng này là một trong những đứa trẻ Híp-ri.” 7 Chị đứa 

bé thưa với công chúa của Pha-ra-ô: “Bà có muốn con đi gọi cho bà 

một vú nuôi người Híp-ri, để nuôi đứa bé cho bà không?” 8 Công  
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chúa của Pha-ra-ô trả lời: “Cứ đi đi!” Người con gái liền đi gọi mẹ 

đứa bé. 9 Công chúa của Pha-ra-ô bảo bà ấy: “Chị đem đứa bé này 

về nuôi cho tôi. Chính tôi sẽ trả công cho chị.” Người đàn bà mang 

ngay đứa bé về nuôi. 10 Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công 

chúa của Pha-ra-ô. Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-sê; nàng 

nói: “Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước.” 
11 Hồi đó, ông Mô-sê đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng 

bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người 

Ai-cập đang đánh một người Híp-ri, anh em đồng bào của ông. 12 

Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai-cập, 

rồi vùi dưới cát. 13 Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Híp-ri đang 

xô xát nhau, ông nói với người có lỗi: “Tại sao anh lại đánh người 

đồng chủng?” 14 Người đó trả lời: “Ai đã đặt ông lên làm người lãnh 

đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên  

Ai-cập?” Ông Mô-sê phát sợ và tự bảo: “Vậy ra người ta đã biết 

chuyện rồi!” 15 Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông 

Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 68, 3.14.30-31.33-34 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

1) Lạy Chúa Trời, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết 

đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, 

sóng dạt dào đã cuốn trôi đi. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

2) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa 

Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa 

vẫn trung thành ban ơn cứu độ. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 
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3) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin 

cứu vớt đỡ nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng 

lời cảm tạ tán dương Người. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

4) Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên 

Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. 

Đ. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm 

hồn phấn khởi vui tươi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                       Is 7, 1-9 

Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị 

vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con 

ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn 

công được. 2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: “A-ram đã đóng 

quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung 

động như cây rừng rung rinh trước gió. 
3 Đức Chúa phán với ông I-sai-a: “Ngươi hãy cùng với Sơ-a 

Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ 

trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 4 Ngươi hãy nói 

với nhà vua: “Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn 

lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi 

sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu. 5 Vì 

A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính 

hại ngài và nói: 6 “Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, 

và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó.” 
7 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Chuyện đó sẽ không 

xảy ra, sẽ không có, 8 vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát  
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là Rơ-xin. Sáu mươi lăm năm nữa, Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn 

là một dân. 9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, đầu của Sa-ma-ri là con 

của Rơ-man-gia-hu. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ 

không đứng vững. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 47, 2-3a.3b-4.5-6.7-8 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

1) Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật 

xứng muôn lời ca tụng, trong thành đô của Người! Núi thánh Người 

thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

2) Núi Xi-on, bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đức Đại 

Vương. Giữa các lâu đài của Xi-on, Thiên Chúa tỏ ra chính Người 

là thành luỹ. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

3) Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc. 

Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng, bỏ chạy 

thoát thân. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

4) Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi, quằn quại như phụ nữ 

sắp sinh con. Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả, bị bão 

đánh tan tành. 

Đ. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Tv 94, 7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 11, 20-24 

Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn  

và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng 

kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: 
21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi  

Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm 

tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng 

sám hối. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, 

thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 
23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng 

lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu 

các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy 

đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: 

đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các 

ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Xh 3, 1-6.9-12 

Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông Mô-sê  

trong đám lửa từ giữa bụi cây. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế 

Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên 

Chúa, là núi Khô-rếp. 2 Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông 

trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây 

cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo: “Mình 

phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại 

không cháy rụi?” 4 Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây 

Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” 5 

Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang 

đứng là đất thánh.” 6 Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha 

ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên 

Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên 

Chúa. 
9 Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta 

cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. 10 Bây 

giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là 

con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.” 
11 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Con là ai mà dám đến với 

Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?” 12 Người phán: 

“Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: 

khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên 

Chúa trên núi này.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 102, 1-2.3-4.6-7 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

3) Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 

mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà  

Ít-ra-en, thấy những kỳ công Người thực hiện. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Is 10, 5-7.13-16 

Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt sao? 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
5 Đức Chúa phán thế này: Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng 

trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó. 6 Ta 

sai nó đến với một dân tộc vô luân, Ta truyền cho nó đến với một 

dân chọc giận Ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để giày đạp 

dân ấy như bùn đất ngoài đường. 7 Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, 

và lòng chẳng nghĩ như vậy. Vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật 

nhiều dân tộc. 
13 Vì nó đã nói: “Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ 

sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh. Ta đã xoá bỏ ranh giới 

các dân tộc, và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một 

đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. 14 Tay ta đã chộp lấy của 

cải chư dân như chộp một tổ chim; như người ta lượm trứng rơi, ta 

đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ, kêu chim  
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chíp.” 15 Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt hay cái cưa tự 

đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó 

lên, cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy! 
16 Bởi thế, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng, sẽ làm cho 

những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi; từ dưới cảnh vinh hoa phú quý 

của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 93, 5-6.7-8.9-10.14-15 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

1) Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa, hà hiếp dân Ngài 

chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, 

tàn sát cả cô nhi! 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

2) Chúng bảo rằng: Chúa đâu có thấy, Thiên Chúa nhà Gia-cóp 

chẳng lưu tâm! Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời! Bao 

giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn? 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

3) Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được? Đấng nặn 

thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì? Đấng sửa trị muôn dân lẽ 

nào không trừng phạt? Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì 

sao? 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

4) Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người, chẳng bỏ rơi dân 

Người chọn làm gia sản; công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm 

hồn chính trực sẽ tuân theo. 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 
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Tung hô Tin Mừng                        x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-27 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết  

mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể 

trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Xh 3, 13-20 

Ta là Đấng Hiện Hữu, 

Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em. 

Trích sách Xuất hành. 
13 Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán từ giữa bụi cây, ông 

Mô-sê thưa với Người: “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và 

nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. 

Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm 

sao?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Ta là Đấng Hiện Hữu.” 

Người phán: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: “Đấng Hiện 

Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: 

“Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa 

của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-

xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh 

Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu 

cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.” 
16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: 

Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của  

Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta 

đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các 

ngươi bên Ai-cập. 17 Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh 

khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, 

Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. 18 Họ 

sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến 

cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Đức Chúa, 

Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người.  
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Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế 

lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Ai-cập 

sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can 

thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để 

đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 104, 1 và 5.8-9.24-25.26-27 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực 

hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội, cho họ mạnh hơn cả 

đối phương. Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù 

ghét, dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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4) Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê, phái A-ha-ron, kẻ Người 

tuyển chọn, đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ, trong toàn cõi 

đất Kham. 

Đ. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              Is 26, 7-9.12.16-19 

Này những kẻ nằm trong bụi đất, 

hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7 Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối 

Chúa san bằng. 8 Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch 

ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh, 

và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. 9 Suốt đêm trường, hồn con khao 

khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa 

thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết 

đường công chính. 
12 Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, 

vì hết mọi việc chúng con làm, đều do Ngài thực hiện cho chúng 

con. 16 Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm 

Ngài. Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ. 17 Như người đàn bà 

mang thai, lúc gần sinh nở, phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy 

Đức Chúa, chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài. 18 Chúng con 

đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió: chúng con chẳng 

giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt 

đất. 19 Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này 

những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Vì lạy 

Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn 

được hồi sinh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 101, 13-14ab và 15.16-18.19-21 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

1) Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ, 

thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-

on, bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ, lòng những xót xa 

nhìn đống tro tàn. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

2) Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu 

uý kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện 

quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng 

khinh thường lời họ nguyện xin. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

3) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

Đ. Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống cõi trần. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 28-30 

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất 

vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì 

tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được 

nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 
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Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Xh 11,10-12,14 

Các ngươi phải sát tế một con chiên vào lúc xế chiều; 

thấy máu, Ta sẽ vượt qua. 

Trích sách Xuất hành. 
11.10 Ngày ấy, ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm mọi thứ phép lạ 

trước mặt Pha-ra-ô; nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai 

đá, và vua không thả con cái Ít-ra-en ra khỏi xứ. 
12.1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất  

Ai-cập: 2 “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các 

tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng 

Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho 

gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết 

một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo 

số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu 

mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực,  
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không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải 

nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng 

đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung 

cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, 

nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 9 Các ngươi không 

được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân 

và lòng. 10 Không được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, 

phải đốt đi. 11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, 

tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng 

Đức Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con 

đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ 

trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Đức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà 

các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta 

sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta 

giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày 

tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi 

phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 115, 12-13.15-16.17-18 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của 

nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 
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3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Is 38, 1-6.21-22.7-8 

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, 

Ta đã thấy nước mắt của ngươi. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. 

Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói: “Đức Chúa 

phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không 

sống nổi đâu.” 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện 

với Đức Chúa như sau: 3 “Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con 

đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều 

đẹp mắt Ngài.” Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to. 
4 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông I-sai-a rằng: 5 “Hãy đi 

nói với Khít-ki-gia: Đức Chúa, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, 

phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước 

mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 
6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ 

che chở thành này.” 
21 Ông I-sai-a nói: “Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt 

thì vua sẽ sống.” 22 Vua Khít-ki-gia nói: “Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ 

lên được nhà Đức Chúa?” 7 Ông I-sai-a trả lời: “Đây là dấu Đức 

Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã 

phán: 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã 

xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc.” Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại 

mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                          Is 38, 10.11.12abcd.16 

Đ. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. 

1) Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi, bao tháng 

năm còn lại, giam tại cửa âm ty. 

Đ. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. 

2) Tôi có nói: chẳng còn được thấy Đức Chúa, ở trên cõi dương 

gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. 

Đ. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. 

3) Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử. Lạy 

Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị 

tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. 

Đ. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. 

4) Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn 

con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. 

Đ. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 12, 1-8 

Con Người làm chủ ngày sa-bát. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh 

đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người  

Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ 

ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” 3 Người đáp: “Các 

ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và 

thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ 

ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế 

mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng  
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ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không 

mắc tội đó sao? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền 

Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn 

lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 

Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                    Tv 16, 15 

Phần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được 

trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng 

thánh nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Xh 12, 37-42 

Đêm ấy Đức Chúa đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập. 

Trích sách Xuất hành. 
37 Hồi ấy, con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ram-xết đi Xúc-cốt, có 

khoảng sáu trăm ngàn bộ hành, chỉ kể đàn ông không kể trẻ con. 38 

Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò 

dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo. 39 Họ lấy bột đã nhào đưa 

từ Ai-cập ra mà nướng thành bánh không men, vì bột chưa dậy men; 

họ bị trục xuất khỏi Ai-cập, không được chậm trễ, nên ngay cả 

lương thực cũng không kịp chuẩn bị. 40 Thời gian con cái Ít-ra-en ở  
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Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào đúng ngày chấm dứt bốn 

trăm ba mươi năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra 

khỏi đất Ai-cập. 42 Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra 

khỏi đất Ai-cập; đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của 

toàn thể con cái Ít-ra-en, qua mọi thế hệ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 135, 1 và 23-24.10-12.13-15 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương, dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn 

đời Chúa vẫn trọn tình thương, dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương, đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xô xuống biển Pha-ra-ô cùng 

binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Mk 2, 1-5 

Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, 

muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. 

Trích sách ngôn sứ Mikha. 
1 Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, 

lập mưu làm điều ác! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm 

sẵn quyền bính trong tay. 2 Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, 

muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn 

nhà, cả người lẫn gia nghiệp. 
3 Vì vậy, Đức Chúa phán như sau: Ta toan tính giáng hoạ xuống 

gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể 

ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ. 4 Ngày ấy, người ta 

sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: “Chúng 

tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. 

Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi, và chia đồng ruộng của 

chúng tôi cho quân phản nghịch!” 5 Vì vậy, trong đại hội của Đức 

Chúa, sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 9B, 1-2.3-4.7-8.14 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. 

1) Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài 

đành ẩn mặt? Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ: họ mắc 

phải mưu nó đã bày ra. 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. 

2) Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, 

xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng: 

Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu! Tư tưởng nó chung quy là vậy. 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. 
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3) Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi 

nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm 

người vô tội, mắt rình ai yếu thế. 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. 

4) Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý, tự tay 

lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được 

chính Chúa phù trì. 

Đ. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hòa giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 12, 14-21 

Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai, 

để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm 

cách giết Đức Giê-su. 
15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo 

Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người còn cấm họ 

không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời 

ngôn sứ I-sai-a đã nói: 18 “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển 

chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần 

Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 
19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người 

lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ 

gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý 

đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 83, 4-5 

Lạy Chúa tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn 

luôn được hát mừng Ngài. 

Hoặc:              Ga 6, 56 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, 

và tôi luôn kết hợp với người ấy”. 
 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1              Kn 12,13.16-19 

Người có tội được Chúa ban ơn sám hối. 

Trích sách Khôn ngoan. 
13  Lạy Thiên Chúa,  

 Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác  

 để Ngài phải chứng tỏ  

 rằng các phán quyết của Ngài không bất công. 
16  Chính do sức mạnh của Chúa  

 mà Chúa hành động công minh,  

 và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,  

 nên Chúa nương tay với muôn loài. 
17  Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng, 

 thì Ngài tỏ sức mạnh;  

 còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội. 
18  Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.  

 Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,  
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nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.  
19  Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng:  

 người công chính phải có lòng nhân ái.  

 Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề  

 là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 85,5-6.9-10.15-16a 

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng. 

1) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con 

van nài, xin để ý lưu tâm. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng. 

2) Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ 

phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, 

và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng. 

3) Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ 

bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái 

nhìn và xót thương con. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng. 

Bài đọc 2                   Rm 8, 26-27 

Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, 

bằng những tiếng rên siết khôn tả. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 24-43 

Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ 

ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt 

trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông 

đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên 

và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ 

nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng 

ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” 28 Ông đáp: “Kẻ thù đã 

làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại 

không?” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm 

bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến 

ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà 

đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” 
31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. 

Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy 

gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các 

hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành 

cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng 

giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến 

khi tất cả bột dậy men.” 
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám 

đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu 

ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, 

công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 
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36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại 

gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng 

trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống 

tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái 

Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là 

ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, 

như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận 

thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của 

Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm 

điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng 

vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ 

người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. 

Ai có tai thì nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn             Mt 13, 24-30 

Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ 

ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt 

trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông 

đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên 

và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ 

nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng 

ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” 28 Ông đáp: “Kẻ thù đã 

làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại 

không?” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm 

bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến 

ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà 

đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1                      Gr 23, 1-6 

Ta sẽ quy tụ đoàn chiên của Ta còn sót lại. 

Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải 

thất lạc và tan tác -sấm ngôn của Đức Chúa- 2 Vì thế, Đức Chúa, 

Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những 

người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của 

Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến 

chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà 

trừng phạt các ngươi -sấm ngôn của Đức Chúa- 3 Chính Ta sẽ quy 

tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. 

Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở 

thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ 

sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp 

và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. 
5 Này, sẽ tới những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ làm 

nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị 

vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều 

chính trực công minh. 6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,  

Ít-ra-en được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: 

“Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2                    Ep 2, 13-18 

Chính Đức Giê-su là sự bình an của chúng ta. 

Người đã liên kết dân Do-thái và dân ngoại thành một. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
13 Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng 

nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã 

trở nên những người ở gần. 
14 Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên 

kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh 

thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; 15 Người 

đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết 

lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy 

nhất nơi chính bản thân Người. 16 Nhờ thập giá, Người đã làm cho 

đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; 

trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. 17 Người đã đến loan  
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Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an 

cho những kẻ ở gần. 18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta 

được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 6, 30-34 

Họ như bầy chiên không người chăn dắt. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể 

lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã 

dạy. 31 Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi 

thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá 

đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy 

trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các 

ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau 

theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, 

Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì 

họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ 

họ nhiều điều. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1                   St 18, 1-10a 

Thưa Ngài, xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi 

Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong 

ngày. 2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa 

thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và 

nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi 

qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4 Để tôi cho lấy chút nước, mời 

các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 5 Tôi xin đi lấy ít 

bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài 

đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!”  Khách trả lời: “Xin cứ làm như 

ông vừa nói!” 
6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: “Bà mau 

mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” 7 Ông chạy lại 

đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh 

này vội vã làm thịt. 8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, 

mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng 

bữa. 
9 Khách nói với ông: “Bà Xa-ra vợ ông đâu?” Ông đáp: “Thưa 

nhà tôi ở trong lều.” 10  Người nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm 

ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa , ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 
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1) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa , ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa , ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa , ai được vào ngụ trong nhà Chúa. 

Bài đọc 2                     Cl 1, 24-28 

Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ,  

nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
24 Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì 

anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin 

mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội 

Thánh. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch 

Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải 

rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã 

được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được 

tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được 

biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân 

ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho 

chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng 

chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người 

với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 

Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng           x. Lc 8, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện 

chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết 

quả. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 38-42 

Co Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà mình, 

cô Ma-ri-a chọn phần tốt nhất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
38 Một hôm, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên 

là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. 

Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô 

Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, 

em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin 

Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! 

Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần 

thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Xh 14, 5-18 

Người Ai-cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa, 

khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô. 

Trích sách Xuất hành. 
5 Khi ấy, có tin báo cho vua Ai-cập là dân đã chạy trốn rồi.  

Pha-ra-ô và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: “Ta đã 

làm gì vậy? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, thành ra bọn chúng hết làm nô 

lệ cho ta!” 6 Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. 7 Vua 

lấy sáu trăm chiến xa tốt nhất, và tất cả các chiến xa của Ai-cập, 

chiếc nào cũng có chiến binh. 8 Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô 

vua Ai-cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Ít-ra-en, trong khi 

con cái Ít-ra-en đi ra, giơ tay đắc thắng. 9 Quân Ai-cập, gồm toàn 

thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh và quân lực của vua 

ấy, đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi  

Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn. 10 Khi Pha-ra-ô tới gần, 

con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến đến sau 

lưng họ. Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. 
11 Họ nói với ông Mô-sê: “Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay 

sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì 

chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập? 12 Đó chẳng 

phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao? Chúng tôi 

đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập! Thà làm nô lệ  

Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc!” 13 Ông Mô-sê nói với dân: 

“Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm 

hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy 

hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. 14 Đức Chúa sẽ chiến  
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đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.”  
15 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Có gì mà phải kêu cứu Ta? 

Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ 

tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng 

biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người 

Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta 

sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân 

lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng 

chính Ta là Đức Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh 

bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Xh 15, 1b-2.3-4.5-6 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

1) Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh cùng 

chiến mã, Người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là 

Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, 

xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán 

tụng 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

2) Người là trang chiến binh, danh Người là “Đức Chúa!” Xa 

mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng 

chết chìm trong Biển Sậy. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

3) Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu, chẳng 

khác nào hòn đá. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. 

Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              Mk 6, 1-4.6-8 

Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, 

điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. 

Trích sách ngôn sứ Mikha. 
1 Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán: “Đứng lên! Hãy mở 

một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi!” 2 

Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền 

của cõi đất, nghe đây! Vì Đức Chúa đang kiện cáo dân Người, 

Người tranh luận với Ít-ra-en. 3 “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? 

Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta. 4 Phải 

chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi 

cảnh tôi đòi, đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn 

ngươi?” 
6 [Dân tự hỏi mình rằng:] “Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa, 

và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang 

những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? 7 

Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực, và hằng vạn suối 

dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, 

dâng con ruột để đền tội cho chính mình?” 
8 [Ngôn sứ đáp:] “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay, điều nào 

là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công 

bình, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa 

của bạn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 49, 5-6.8-9.16bc-17.21 và 23 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

1) Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người 

đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công 

minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 
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2) Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi, 

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có 

thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham! 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

3) Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra 

là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa 

dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

4) Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng Ta 

cũng giống ngươi sao? Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta 

vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh 

Ta. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. 

Tung hô Tin Mừng                    x. Tv 94,7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 12, 38-42 

Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam  

sẽ đứng lên cùng với thế hệ này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức 

Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu 

lạ.” 39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. 

Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ  

Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày 

ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba 

đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy 

cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi 

nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 

Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với  
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thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến 

nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua 

Sa-lô-môn nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Xh 14,21-15,1 

Con cái ít-ra-en đã đi giữa lòng biển khô cạn. 

Trích sách Xuất hành. 
14.21 Khi ấy, ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho 

một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá 

thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng 

biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 23 

Quân Ai-cập đuổi theo; toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của 

Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. 24 Vào lúc 

gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ  

Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 25 Người làm cho 

chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân 

Ai-cập bảo nhau: “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì Đức Chúa chiến đấu  
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chống lại người Ai-cập để giúp họ.” 26 Đức Chúa phán với ông  

Mô-sê: “Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân  

Ai-cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng.” 27 Ông Mô-sê giơ 

tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân  

Ai-cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân  

Ai-cập giữa lòng biển. 28 Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ 

binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi 

vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. 29 Còn con cái Ít-ra-en 

đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai 

bên tả hữu. 30 Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân  

Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 31 Ít-ra-en 

thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân 

kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi trung 

của Người. 
15.1 Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Đức 

Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: 

Ðáp ca                           Xh 15,8-9.10 và 12.17 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

1) Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên, sóng trùng 

dương dồn lại dựng đứng như tường thành; giữa lòng biển thẳm sâu, 

nước bỗng đâu ngừng chảy. Địch quân tự nhủ rằng: “Ta đuổi theo 

bắt lấy, chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thoả dạ; ta tuốt lưỡi 

gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt.” 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

2) Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi, chìm lỉm tựa như 

chì giữa nước sâu cuồn cuộn.Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt 

chúng. 

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

3) Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp 

của Ngài. Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng 

là đền thánh tự tay Ngài lập nên. 
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Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Mk 7,14-15.18-20 

Mọi lỗi lầm chúng ta, Chúa ném xuống đáy biển. 

Trích sách ngôn sứ Mikha. 
14 Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, 

là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn 

trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át, như những 

ngày thuở xa xưa. 15 Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập, xin Ngài cho 

chúng con thấy những kỳ công. 18 Thần minh nào sánh được như 

Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót 

lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng 

chuộng lòng nhân nghĩa, 19 Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi 

chúng ta, Người chà đạp dưới chân.  Mọi lỗi lầm chúng ta, Người 

ném xuống đáy biển. 20 Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp, 

và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ 

thuở trước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 84,2-4.5-6.7-8 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. 

1) Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà 

Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi 

lầm, cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con 

về, đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, 

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ? 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. 
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3) Nào chẳng phải chính Ngài, sẽ lại làm cho chúng con được 

sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài? Lạy Chúa, xin tỏ cho 

chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-le-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 12, 46-50 

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói:  

Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

 46 Khi Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và 

anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 
47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang 

đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy 

rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các 

môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi 

hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị 

em tôi, là mẹ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                    Xh 16, 1-5.9-13 

Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng 

đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai, vào ngày 

mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập. 2 Trong sa 

mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và 

ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông: “Phải chi chúng tôi 

chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và 

ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi 

đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!” 
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ 

trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho 

mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem 

chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. 5 Ngày thứ sáu, khi 

chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi 

ngày.” 
9 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: “Xin anh nói với toàn thể 

cộng đồng con cái Ít-ra-en thế này: Anh em hãy lại gần thánh nhan 

Đức Chúa, vì Người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách.” 10 

Trong khi ông A-ha-ron nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, 

họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện 

trong đám mây. 11 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 12 “Ta đã nghe 

tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: 

Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ 

được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa,  
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Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay 

đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

1) Họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời, đòi được ăn cho vừa sở 

thích. Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này, liệu Chúa 

Trời có thể dọn gì cho ta ăn? 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

2) Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại truyền mở rộng 

cánh thiên môn; Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống, và ban 

bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

3) Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ 

dồi dào lương thực. Trên trời cao, Người giục gió đông thổi tới, 

dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

4) Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, chim chóc ê hề 

như cát đại dương; Người cho rớt vào ngay doanh trại, chung quanh 

lều dân ở. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gr 1,1.4-10 

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 

Khởi đầu sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-

hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 4 Có lời 

Đức Chúa phán với tôi rằng: 5 “Trước khi cho ngươi thành hình 

trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã 

thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” 6 Nhưng  
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tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, 

con không biết ăn nói!” 
7 Đức Chúa phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi 

đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. 8 

Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, -sấm ngôn 

của Đức Chúa- 9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và 

phán: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. 10 Coi, hôm nay Ta đặt 

ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để 

xây, để trồng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé 

tai nghe và thương cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên 

Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

3) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

4) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật 

ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã 

được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp 

của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 
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Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 13, 1-9 

Hạt được gấp trăm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 

Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống 

thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người 

dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi 

người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến 

ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; 

nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị 

cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, 

gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, 

nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt 

được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Xh 19,1-2.9-11.16-20b 

Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, con cái Ít-ra-en tới 

sa mạc Xi-nai. 2 Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và 

dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi. 
9 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này Ta sẽ đến với ngươi 

trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy 

và cũng tin vào ngươi luôn mãi.” Ông Mô-sê thưa lại với Đức Chúa 

những lời dân nói. 
10 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy đến với dân và bảo họ: 

hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt 

quần áo, 11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ 

ngự xuống trên núi Xi-nai trước mắt toàn dân.” 
16 Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày 

đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều 

run sợ. 17 Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên 

Chúa; họ đứng dưới chân núi. 18 Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì 

Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò 

lửa và cả núi rung chuyển mạnh. 19 Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên 

rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. 20b 

Đức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. Người gọi ông 

Mô-sê lên đỉnh núi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Đn 3,52+.53+-54+.55+-56+ 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh 

Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca 

tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, 

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

3) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá, mà thấu 

nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng 

Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh 

muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Gr 2,1-3.7-8.12-13 

Dân Ta đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh, 

để làm những hồ nứt rạn. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1  Có lời Đức Chúa phán với tôi: 
2  Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:  

 Đức Chúa phán thế này:  

 Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,  

 tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,  

 lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,  

 trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. 
3  Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Đức Chúa,  

 là phần hoa lợi đầu mùa của Người;  

 tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,  

 chúng phải mang tai mắc hoạ, -sấm ngôn của Đức Chúa- 
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7  Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi  

 để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.  

 Nhưng một khi vào rồi,  

 các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,  

 và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm. 
8  Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: 'Đức Chúa ở đâu?'  

 Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,  

 các mục tử thì chống lại Ta,  

 còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,  

 chúng đi theo những thần vô tích sự. 
12 Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, 

 hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc,  

 -sấm ngôn của Đức Chúa- 
13 vì dân Ta đã phạm hai tội:  

 chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh  

 để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 35, 6-7ab.8-9.10-11 

Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống. 

1) Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành 

tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, 

quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống. 

2) Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao! Phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi 

suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống. 

3) Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con 

được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài, và 

hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 10-17 

Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, 

còn họ thì không. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy 

lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh 

em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì 

không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai 

không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu 

Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, 

nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng 

nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai 

nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng 

dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng 

thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ 

chữa chúng cho lành. 
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh 

em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, 

nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều 

anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang 

nghe, mà không được nghe”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 
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Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Xh 20, 1-17 

Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 
2 “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi 

đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 
3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. 
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời 

cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, 

để mà thờ. 
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng 

thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen 

tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời 

vì tội lỗi của cha ông. 6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các 

mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. 
7 Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng 

danh Người một cách bất xứng. 
8 Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. 9 Trong 

sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 10 Còn  
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ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. 

Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như 

con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành 

của ngươi. 11 Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, 

biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ 

bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là 

ngày thánh. 
12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà 

Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. 
13 Ngươi không được giết người. 
14 Ngươi không được ngoại tình. 
15 Ngươi không được trộm cắp. 
16 Ngươi không được làm chứng gian hại người. 
17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không 

được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất 

cứ vật gì của người ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 18B,8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 
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4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gr 3, 14-17 

Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta: 

và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giê-ru-sa-lem. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
14 Sấm ngôn của Đức Chúa: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì 

Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một 

người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on. 15 Ta sẽ cho các 

ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt 

chăn dắt các ngươi. 16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, 

thì lúc ấy - sấm ngôn của Đức Chúa - người ta sẽ không còn nói đến 

Hòm Bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, 

chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. 17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem 

sẽ được gọi là “Ngai toà của Đức Chúa”, và mọi dân tộc sẽ nhân 

danh Đức Chúa quy tụ tại Giê-ru-sa-lem; chúng sẽ không còn sống 

buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Gr 31,10.11-12ab.13 

Đ. Chúa sẽ canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

1) Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Đức Chúa, và loan đi các đảo 

xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en, cũng chính Người sẽ thâu 

tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Đ. Chúa sẽ canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

2) Vì Đức Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi 

tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on, lũ lượt 

kéo nhau về hưởng ân lộc Đức Chúa. 

Đ. Chúa sẽ canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 
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3) Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng 

bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, 

sẽ cho họ được an ủi vui mừng. 

Đ. Chúa sẽ canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện 

chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết 

quả. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 18-23 

Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước 

Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng 

người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo 

trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng 

nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay 

bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi 

gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú 

quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được 

gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết 

quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba 

chục.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 
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Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 53, 6.8 

Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, vì Danh Ngài thiện hảo. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Xh 14, 3-8 

Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em. 

Trích sách Xuất hành. 
3 Ngày ấy, khi từ trên núi Xi-nai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho 

dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh 

đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” 4 Ông  

Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, 

lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười 

hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en 

dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. 6 

Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa 

kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân 

nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi 

hành và tuân theo.” 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và 

nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên 

những lời này.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 49, 1-2.5-6.14-15 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 
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1) Thiên Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ 

khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Tại Xi-on, cảnh sắc 

tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

2) Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những người 

đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công 

minh, 

vì chính Người sẽ đứng ra xét xử. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

3) Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều 

khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng 

khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta. 

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gr 7, 1-11 

Phải chăng các ngươi coi nhà này, 

coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Đây là lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: 2 Ngươi hãy 

đứng ở cửa Đền Thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất 

cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy 

nghe lời Đức Chúa. 3 Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của  

Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, 

Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Đừng ỷ vào lời giả dối sau 

đây: “Đền Thờ của Đức Chúa! Đền Thờ của Đức Chúa! Đã có Đền 

Thờ của Đức Chúa!” 5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và 

hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình 

với nhau, 6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các 

ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần 

ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi 

này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 
8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp,  
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giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo 

các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta 

được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: “Chúng ta được an toàn!”, 

sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? 11 

Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là 

hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết -sấm ngôn của Đức Chúa-. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,  càng tiến lên, họ 

càng mạnh bước. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Tung hô Tin Mừng          Gc 1, 21bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được 

gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 13, 24-30 

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn 

sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong 

ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo 

thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ 

bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà 

rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông 

sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ 28 Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm 

đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ 
29 Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn 

rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, 

tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn 

lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 110, 4-5 

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. 

Hoặc:              Kh 3, 20 

Chúa nói: “Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và 

mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và 

người ấy sẽ dùng bữa với tôi”. 
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CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1                  1 V 3, 5.7-12 

Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
5 Hồi ây, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng 

cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban 

cho.” 7 Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính 

Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, 

mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị 

nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, 

đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa 

đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt 

phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan 

trọng như thế?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 

Thiên Chúa phán với vua: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã 

không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho 

kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét 

xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm 

hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh 

bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

1) Lạy Chúa, con đã nói: phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con 

coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 
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2) Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ 

Ngài đây. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài 

làm con vui sướng thoả thuê. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

3) Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả 

vàng y. Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước, lòng ghét 

mọi đường nẻo gian tà. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

4) Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải 

thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am 

tường. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

Bài đọc 2                   Rm 8, 28-30 

Thiên Chúa đã tiền định cho họ  

nên đồng hình đồng dạng với Con của Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự 

đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ 

được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người 

đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng 

dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một 

đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người 

cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho 

nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì 

Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 13, 44-52 

Người ấy về bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có 

người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả 

những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm 

ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 

những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống 

biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi 

ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến 

ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và 

tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng 

chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: 

“Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được 

học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Bài đọc ngắn              Mt 13,44-46 

Người ấy về bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có 

người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả 

những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 

 
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm 

ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 

những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
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CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1                   2 V 4, 42-44 

Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
42 Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an  

Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên 

Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông 

bảo: “Phát cho người ta ăn.” 43 Nhưng tiểu đồng hỏi ông: “Có bằng 

này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?” Ông bảo: “Cứ 

phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn 

còn dư.” 44 Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, 

như lời Đức Chúa phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 144,10-11.15-16.17-18 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

2) Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính 

Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật 

muôn vàn thoả thuê. 
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Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

Bài đọc 2                        Ep 4, 1-6 

Một thân thế, một Đức Chúa, môt niềm tin, một phép rửa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 

em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 

mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Ga 6, 1-15 

Đức Giê-su phân phát cho những người ngồi đó,  

ăn bao nhiêu tùy thích. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là 

biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ 
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từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau 

ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp 

đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 
5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến 

với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ 

ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp 

làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan 

tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các 

môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở 

đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng 

với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em 

cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi 

xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức 

Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người 

ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao 

nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em 

thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng 

thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy 

được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì 

nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng 

Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên 

Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
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CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1                   St 18, 20-32 

Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. 

Trích sách Sáng thế. 
20 Khi ấy, Đức Chúa phán: “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-

mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21 Ta phải xuống 

xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. 

Có hay không, Ta sẽ biết.” 
22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức 

Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: 

“Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả 

như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ 

thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi 

người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được 

đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng 

như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại 

không xét xử công minh sao?” 26 Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được 

trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ 

cho tất cả thành đó.” 
27 Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con 

cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi 

người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả 

thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm 

được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như 

trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì bốn 

mươi người đó, Ta sẽ không làm.” 
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30 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở 

đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba 

mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa 

với Chúa: “Giả như tìm được hai mươi người thì sao?” Chúa đáp: 

“Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói: “Xin 

Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm 

được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ 

không phá huỷ Xơ-đôm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

3) Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa 

ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước 

ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

4) Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng, lấy 

tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn 

tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình 

do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 
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Bài đọc 2                     Cl 2, 12-14 

Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô, 

Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi lỗi lầm sa ngã của chúng ta. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô 

khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào 

quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi 

chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và 

vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh 

em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ 

mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 
14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới 

luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách 

đóng đinh nó vào thập giá. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm 

cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Áp-ba! Cha 

ơi!”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 11, 1-13 

Anh em cứ xin thì sẽ được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Người cầu 

nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: 

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an 

đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, 

anh em hãy nói:  

 “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  

 Triều Đại Cha mau đến, 
3  xin Cha cho chúng con  
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 ngày nào có lương thực ngày ấy; 
4  xin tha tội cho chúng con,  

 vì chính chúng con cũng tha  

 cho mọi người mắc lỗi với chúng con,  

 và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 
5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người 

bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 'Bạn ơi, cho tôi vay 

ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không 

có gì dọn cho anh ta ăn cả'; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: 'Xin 

anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng 

giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.'? 8 Thầy 

nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì 

tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta 

cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 
9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm 

thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai 

tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một 

người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 

Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là 

những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, 

phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ 

kêu xin Người sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Xh 32,15-34 

Dân này đã phạm một tội lớn, 

họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. 

Trích sách Xuất hành. 
15 Ngày ấy, ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia 

Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như 

mặt sau. 16 Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của 

Thiên Chúa, khắc trên các bia. 
17 Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê: 

“Có tiếng giao tranh trong trại!” 18 Nhưng ông Mô-sê nói: “Tôi nghe 

không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận mà là 

tiếng ca đối đáp!” 
19 Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người 

đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia 

đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. 20 Ông lấy con bê  

họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái  

Ít-ra-en uống.  
21 Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron: “Dân này đã làm gì ông mà 

ông đưa họ tới chỗ phạm một tội tày trời như thế?” 22 Ông A-ha-ron 

nói: “Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận; chính ngài biết: dân này có 

khuynh hướng xấu. 23 Họ nói với tôi: Xin ông làm cho chúng tôi 

một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì 

đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ 

đất Ai-cập. 24 Tôi nói với họ: Ai có vàng? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai 

và đưa cho tôi; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này.” 
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30 Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân: “Anh em đã phạm 

một tội tày trời, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa; may ra tôi 

sẽ xin được Người xá tội cho anh em.” 31 Ông Mô-sê trở lại với Đức 

Chúa và thưa: “Than ôi, dân này đã phạm một tội tày trời! Họ đã 

làm cho mình một tượng thần bằng vàng! 32 Nhưng giờ đây, ước gì 

Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi 

cuốn sách Ngài đã viết.” 33 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Kẻ nào 

phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta. 
34 Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này 

thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngày Ta trừng 

phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 105, 19-20.21-22.23 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng 

đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh, từng làm việc lớn lao 

bên miền Ai-cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh 

giữa lòng Biển Đỏ. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là  

Mô-sê, chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn 

cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Gr 13, 1-11 

Dân này sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Đức Chúa phán với tôi thế này: “Ngươi hãy đi mua một chiếc 

đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước.” 2 

Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. 3 

Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: 4 “Ngươi hãy cầm 

lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi 

đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá.” 5 Tôi đi giấu đai lưng 

ấy ở Êu-phơ-rát, như Đức Chúa đã truyền cho tôi. 6 Sau nhiều ngày, 

Đức Chúa lại phán với tôi: “Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai 

lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về.”  
7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã 

giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì 

được nữa. 8 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: 9 “Đức 

Chúa phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói 

kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10 Dân xấu xa này 

không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần 

khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng 

hoàn toàn vô dụng kia. 11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt 

ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như 

vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, 

danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm 

ngôn của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Đnl 32,18-19.20.21 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

1) Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường, ngươi quên 

Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy thì khinh 

miệt, vì con trai con gái Người đã trêu giận Người. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

2) Người phán: “Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu 

vận chúng ra sao; vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con 

chẳng chút tín trung. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

3) Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến Ta 

phải ghen tương, thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta; Ta sẽ dùng 

một dân không phải là dân, khiến chúng phải ghen tương, dùng một 

dân tộc ngu si mà trêu giận chúng. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

Tung hô Tin Mừng              Gc 1, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng Lời chân lý mà 

sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo 

của Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 31-35 

Hạt cải trở thành cây 

đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

 31 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ 

ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải 

người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong 

tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó 

trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 
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33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng 

giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến 

khi tất cả bột dậy men.” 
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám 

đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu 

ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, 

công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Xh 33,7-11;34,5b-9.28 

Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt. 

Trích sách Xuất hành. 
33.7 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy một chiếc lều và đem dựng cho 

mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là Lều Hội 

Ngộ. Ai thỉnh ý Đức Chúa thì ra Lều Hội Ngộ, ở ngoài trại. 8 Mỗi 

khi ông Mô-sê ra Lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều 

mình và nhìn theo ông Mô-sê cho đến khi ông vào trong Lều. 9 Mỗi 

khi ông Mô-sê vào trong Lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa  
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Lều, và Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê. 10 Khi thấy cột mây 

đứng ở cửa Lều, toàn dân đứng dậy; và ai nấy phủ phục ở cửa lều 

mình. 11 Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai 

người bạn với nhau. Rồi ông Mô-sê trở về trại; nhưng phụ tá của 

ông là chàng thanh niên Giô-suê, con ông Nun, thì cứ ở trong Lều, 

không rời khỏi đó. 
34.5b Đức Chúa đứng đó với ông. Người xưng danh Người là 

Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! 

Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân 

nghĩa và thành tín, 7 giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu 

đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng 

phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông.” 8 Ông Mô-sê 

vội vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật 

con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân 

này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi 

lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của 

Ngài.” 
28 Ông ở đó với Đức Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm, 

không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản 

của giao ước, tức là Thập Điều. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 102, 6-7.8-9.10-11.12-13 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

1) Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 

mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà  

Ít-ra-en, thấy những kỳ công Người thực hiện. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
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3) Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ 

thờ Người cũng trổi cao. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

4) Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa 

cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Gr 14, 17-22 

Lạy Chúa, xin nhớ lại,  

đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
17 Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt,  

 vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn,  

 vết trọng thương hết đường cứu chữa. 
18 Tôi bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm,  

 quay trở lại đô thành: nọ bao người đói lả.  

 Cả ngôn sứ cùng là tư tế  

 lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì. 
19 Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa?  

 Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm?  

 Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con  

 đến vô phương chữa chạy?  

 Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết! 

 Mong đến thời bình phục,  

 mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh! 
20 Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác  

 và cha ông sai lỗi đã nhiều.  

 Quả chúng con đều đắc tội với Chúa! 
21 Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,  

 đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài.  
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 Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước  

 giữa Ngài với chúng con. 
22 Trong số chư thần của các dân tộc,  

 có thần nào làm được mưa chăng?  

 Có phải trời đổ được mưa rào,  

 hay chính Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con? 

 Chúng con trông cậy nơi Ngài,  

 vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 78,8.9.11 và 13 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

1) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng 

con.  Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá 

nhiều. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương 

phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha 

tội lỗi, vì danh dự của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

3) Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ 

tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con 

là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài 

mãi mãi, và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 13, 36-43 

Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, 

thì đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại 

gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng 

trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống 

tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái 

Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là 

ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, 

như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận 

thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của 

Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm 

điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng 

vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ 

người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. 

Ai có tai thì nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Xh 34, 29-35 

Dân thấy da mặt ông Mô-sê sáng chói, 

nên họ sợ không dám lại gần ông. 

Trích sách Xuất hành. 
29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia 

Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông 

sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và 

toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông 

sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ: 

ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông 

nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, 

và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông 

trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi 

vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn 

cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những 

mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông  

Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, 

cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 98,5.6.7.9 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

1) Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục 

trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh. 
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Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

2) Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa, cũng như Sa-

mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh! Các ngài cầu khẩn 

Chúa, Chúa thương đáp lại. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

3) Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài, các ngài đã tuân hành 

thánh ý, và chiếu chỉ Người ban. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

4) Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi 

thánh mà phủ phục, vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là 

Đấng Thánh. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng 

Thánh. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Gr 15, 10.16-21 

Tại sao con cứ phải đau khổ hoài? 

Nếu ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
10 Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,  

 để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con?  

 Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người,  

 thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. 
16 Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, 

 lời Ngài làm cho con hoan hỷ,  

 làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, 

 lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. 
17 Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,  

 tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.  
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 Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. 
18 Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,  

 mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? 

 Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,  

 là dòng nước mơ hồ? 
19 Vì thế, Đức Chúa phán như sau:  

 “Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, 

 thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.  

 Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ,  

 thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.  

 Chúng sẽ trở lại với ngươi,  

 chứ không phải ngươi trở lại với chúng. 
20 Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này. 

 Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, 

 vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,  

 - sấm ngôn của Đức Chúa-. 
21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,  

 sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 58,2-3.4-5ab.10-11.17-18 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

1) Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh 

đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải 

thoát con khỏi bọn giết người. 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

2) Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại 

chống con. Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ, mà 

chúng cũng xông vào dàn trận. 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 
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3) Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con, con ngước mắt nhìn 

Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con. Thiên Chúa, Đấng đầy lòng 

yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi; Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch 

thù. 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

4) Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát, tình thương 

Ngài, sớm sớm nguyện tung hô, bởi con được Chúa nên đồn nên 

luỹ, chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

5) Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi 

Ngài là thành luỹ bảo vệ con, lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu 

mến. 

Đ. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. 

Tung hô Tin Mừng          Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-le-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 44-46 

Người ấy bán tất cả những gì mình có, mà mua thửa ruộng ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có 

người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả 

những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm 

ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 

những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Xh 40,16-21.34-38 

Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, 

và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm. 

Trích sách Xuất hành. 
16 Hồi ấy, ông Mô-sê làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã 

truyền cho ông. 17 Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Nhà 

Tạm được dựng lên. 18 Ông Mô-sê cho dựng Nhà Tạm. Ông cho đặt 

đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. 19 Ông cho căng lều trên 

Nhà Tạm, lấy bạt che phía trên lều, như Đức Chúa đã truyền cho 

ông Mô-sê. 20 Ông lấy Chứng Ước đặt vào Hòm Bia, xỏ đòn vào 

Hòm Bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. 21 Ông rước Hòm Bia vào trong 

Nhà Tạm và treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng Ước, 

như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.  
34 Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang Đức Chúa 

đầy tràn Nhà Tạm. 35 Ông Mô-sê không thể vào Lều Hội Ngộ vì 

đám mây đậu trên đó, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm. 
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36 Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi 

Nhà Tạm, thì con cái Ít-ra-en nhổ trại. 37 Nếu mây không bay lên, 

thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. 38 Quả vậy, đám 

mây của Đức Chúa đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm thì có 

lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, ở mỗi chặng 

đường họ đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiến lên, họ 

càng mạnh bước. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gr 18, 1-6 

Đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, 

các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 “Ngươi 

hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời 

Ta.” 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc 

bàn xoay hai bánh. 4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như 

có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác 

đúng như anh thấy cần phải làm. 5 Bấy giờ có Đức Chúa phán với 

tôi rằng: 6 “Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm 

được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. 

Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các 

ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 145,1-2.3-4.5-6a 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Suốt cuộc đời, tôi xin hát 

mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng 

cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy 

tiêu tan. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ, và cậy 

trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là Đấng tạo thành trời đất 

với biển khơi, cùng muôn loài trong đó. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng         Mc 11, 9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 47-53 

Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, 

còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, 

gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 

nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận 

thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt 

kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào 

lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: 

“Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được 

học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” 
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi 

đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 

Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày  

mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta. 

Trích sách Lêvi. 
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 4 “Đây là các đại lễ của 

Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập 

vào thời gian ấn định: 
5 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn trong tháng, vào lúc chập tối, 

là lễ Vượt Qua kính Đức Chúa. 6 Ngày mười lăm tháng ấy là lễ 

Bánh Không Men kính Đức Chúa. Trong vòng bảy ngày, các ngươi 

phải ăn bánh không men. 7 Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau 

để thờ phượng Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng 

nhọc nào. 8 Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế 

lên Đức Chúa. Ngày thứ bảy, có cuộc họp để thờ phượng Ta, các 

ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào.” 
9 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:10 “Hãy nói với con cái  

Ít-ra-en và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi,  
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và tới mùa gặt hái, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm 

đầu mùa của các ngươi. 11 Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan 

Đức Chúa để các ngươi được đoái nhận; tư tế sẽ làm nghi thức tiến 

dâng hôm sau ngày sa-bát.  
15 Từ hôm sau ngày sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để 

làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính bảy tuần, bảy tuần 

chẵn. 16 Các ngươi phải tính năm mươi ngày cho đến hôm sau ngày 

sa-bát thứ bảy, và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức 

Chúa:  
27 “Ngày mồng mười tháng bảy là ngày Xá tội, các ngươi phải 

họp nhau để thờ phượng Ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng 

một lễ hoả tế lên Đức Chúa.  
34b Ngày mười lăm tháng bảy là lễ Lều kính Đức Chúa, trong 

vòng bảy ngày. 35 Ngày đầu tiên, phải họp nhau để thờ phượng Ta, 

các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. 36 Trong 

vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế lên Đức Chúa. 

Ngày thứ tám, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, và phải 

tiến dâng một lễ hoả tế lên Đức Chúa: đó là một buổi họp long 

trọng, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. 
37 Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi 

phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta, để tiến dâng lễ hoả 

tế lên Đức Chúa: lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới 

rượu, việc nào vào ngày đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 80, 3-4.5-6ab.11 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. 

1) Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm, bổng trầm gieo tiếng 

cầm tiếng sắt. Rúc lên đi, hãy rúc tù và, mồng một ngày rằm cho ta 

mừng lễ. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. 
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2) Đó là luật Ít-ra-en phải cứ, Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán 

truyền. Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận, khi bỏ miền Ai-cập ra đi. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. 

3) Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự 

miền Ai-cập, há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gr 26, 1-9 

Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a 

trong nhà Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Vào đầu triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua 

Giu-đa, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến: 2 Đức Chúa phán như 

sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình Nhà Đức Chúa và công bố để lên 

án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong Nhà 

Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời Ta truyền cho 

ngươi, đừng bớt lời nào. 3 May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ 

con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai 

hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác 

của chúng. 4 Ngươi hãy bảo chúng: Đức Chúa phán như sau: Nếu 

các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra 

trước mặt các ngươi, 5 nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn 

sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với 

các ngươi, -nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe- 6 Ta sẽ xử với 

Nhà này như với Si-lô; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên 

cõi đất dùng làm lời nguyền rủa. 
7 Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a 

công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa. 8 Sau khi ông  

Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều Đức Chúa truyền cho ông phải công bố 

cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà 

bảo: “Thế nào ông cũng phải chết! 9 Tại sao ông lại dám nhân danh 

Đức Chúa mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành  
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này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ?” Toàn dân đã tụ tập quanh ông 

Giê-rê-mi-a, trong nhà Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 68,5.8-10.14 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

1) Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô lý 

lại mạnh thế hơn con. Chẳng lấy chi của người, thế mà con phải trả! 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

2) Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, chịu nhuốc 

nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, 

hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc 

nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính 

con hứng chịu. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

3) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa 

Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa 

vẫn trung thành ban ơn cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

Tung hô Tin Mừng            1 Pr 1, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở 

muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một 

Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 13, 54-58 

Ông không phải là con bác thợ sao? 

Bởi đâu ông làm được những phép lạ như thế? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
54 Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội 

đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn 

ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là 

con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của 

ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa 

sao? 56 Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với 

chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” 57 Và họ vấp ngã 

vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì 

cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 

Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 67, 6-7.36 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô thân, Thiên 

Chúa cho nhà cửa, chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy 

quyền. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Lv 25, 1.8-17 

Năm toàn xá, mỗi người trong các ngươi  

sẽ trở về phần sở hữu của mình. 

Trích sách Lêvi. 
1 Trên núi Xi-nai, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 8 “(Các) 

ngươi phải tính bảy tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm; thời gian 

của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm. 9 Tháng thứ bảy, ngày 

mồng mười trong tháng, (các) ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; 

vào ngày Xá tội, (các) ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. 
10 Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ 

tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với 

(các) ngươi, đó là thời kỳ toàn xá: mỗi người trong các ngươi sẽ trở 

về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. 11 

Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá: các 

ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không 

được hái trong vườn nho không cắt tỉa. 12 Vì đó là thời kỳ toàn xá, 

một năm thánh đối với các ngươi, các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng 

ruộng. 
13 Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở 

hữu của mình. 14 Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc 

mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người 

anh em mình. 15 Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau 

năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. 16 Còn 

nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá 

thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. 17 Không ai trong 

các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng (các) ngươi  
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phải kính sợ Thiên Chúa của (các) ngươi, vì Ta là Đức Chúa, Thiên 

Chúa của (các) ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 66,2-3.5.7-8 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

3) Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi 

toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Gr 26, 11-16.24 

Quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các người, 

để công bố cho các người nghe tất cả những điều ấy. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
11 Bấy giờ, các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân 

rằng: “Con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống 

lại thành này, như chính tai các ông đã nghe!” 
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12 Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn 

dân như sau: “Chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên 

quan đến Nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. 13 

Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các 

người và hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các người; bấy 

giờ Đức Chúa sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án 

các người. 14 Còn tôi, này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử 

với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng. 15 Có 

điều xin các người biết rõ cho rằng: Nếu các người giết tôi, thì chính 

các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và 

dân cư trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các 

người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây.” 
16 Bấy giờ, các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn 

sứ: “Con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với 

chúng ta nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta.” 24 Còn ông 

Giê-rê-mi-a thì được ông A-khi-cam con ông Sa-phan ra tay che chở 

cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 68,15-16.30-31.33-34 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

1) Xin Ngài kéo con lên, cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho 

con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn 

cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu 

ngậm lại, chôn sống. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

2) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin 

cứu vớt đỡ nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng 

lời cảm tạ tán dương Người. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 
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3) Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên 

Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 14, 1-12 

Vua Hê-rô-đê sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 

Môn đệ ông đi báo tin cho Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 

thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy 

Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép 

lạ.” 
3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại và tống 

ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 
4 Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 

Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là 

ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà 

Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho 

nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban 

cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, 

ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9 Nhà vua 

lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên 

truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông 

Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và 

cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai 

táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 102, 2 

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của 

Người. 

Hoặc:             Mt 5, 7-8 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 

thương. Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm 

nhìn Thiên Chúa. 
 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1                        Is 55, 1-3 

Hãy đến mà ăn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Đức Chúa phán như sau:  

 “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!  

 Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng;  

 đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. 
2  Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,  

 tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? 

 Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,  

 được thưởng thức cao lương mỹ vị. 
3  Hãy lắng tai và đến với Ta,  

 hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. 

 Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,  

 để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 144,8-9.15-16.17-18 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

1) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

2) Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính 

Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật 

muôn vàn thoả thuê. 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn 

thỏa thuê. 

Bài đọc 2               Rm 8,35.37-39 

Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta  

ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
35 Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của 

Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, 

bắt bớ, gươm giáo? 37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn 

thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo  
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nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a.Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 14, 13-21 

Ai nấy đều ăn và được no nê. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su lánh khỏi 

nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, 

đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi 

thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh 

lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây 

hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ 

vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không 

cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: 

“Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 

Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền 

cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai 

con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho 

môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no 

nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ 

đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ 

con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 
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Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1             Xh 16,2-4.12-15 

Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. 

Trích sách Xuất hành. 
2 Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu 

trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các 

ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi 

còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông 

lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi 

phải chết đói cả lũ ở đây!”  
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ 

trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho 

mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem 

chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.  
12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy 

bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban 

sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi 

chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương 

phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có 

một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt 

đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu?”  
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Nghĩa là: “Cái gì đây?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê 

bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 77, 3 và 4bc.23-24.25 và 54 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

1) Điều chúng tôi đã từng nghe biết, do cha ông kể lại cho 

mình, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền 

uy của Chúa. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

2) Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại truyền mở rộng 

cánh thiên môn; Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống, và ban 

bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

3) Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ 

dồi dào lương thực. Chúa đưa dân vào miền thánh địa, là vùng núi 

non tay Người đã chiếm. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Bài đọc 2                Ep 4,17.20-24 

Anh em phải mặc lấy con người mới, 

là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
17 Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa 

chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ 

sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 20 Còn anh em, anh em 

đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu; 21 ấy là nếu anh em đã 

được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của 

Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải 

cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị 

những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm 

trí anh em, 24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được  
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sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và 

thánh thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a.Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 6, 24-35 

Ai đến với tôi không hề phải đói; 

Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều 

không có ở biển hồ Ga-li-lê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um 

tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa 

Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo 

thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu 

lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công 

làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương 

thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con 

Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên 

Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi 

phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức 

Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào 

Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm 

được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 
31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: 

Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”  
32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông 

Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho 

các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban 

là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  34 Họ 

liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”  
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35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với 

tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1              Gv 1,2; 2,21-23 

Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm, 

và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? 

Trích sách Giảng viên. 
1.2 Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là 

phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.”  
2.21 Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà 

làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình 

cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân 

và lại là đại hoạ. 22 Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận 

tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? 
23 Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao 

công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không 

được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân! Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 89,3-4.5-6.12-13. 14 và 17 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

2) Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc 

ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng 

còn. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng, 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng 

con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 
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Bài đọc 2                  Cl 3,1-5.9-11 

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 

nơi Đức Ki-tô đang ngự. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, 

nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang 

ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì 

thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 

Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang 

tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn 

sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, 

và cùng Người hưởng phúc vinh quang. 
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con 

người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và 

tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. 9 Anh em đừng nói 

dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của 

nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng 

được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 
11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay 

không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là 

tất cả và ở trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 12, 13-21 

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: 

“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 

Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người 

chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi 

chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả 

mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”  
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ 

kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng:  ‘Mình 

phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta 

tự bảo:  ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những 

cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 

Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài 

nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:  ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ 

đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 

Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước 

mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Ds 11, 4b-15 

Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa. 

Trích sách Dân số. 
4b Ngày ấy, con cái Ít-ra-en nói: “Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn 

đây? 5 Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi 

nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. 6 Còn bây giờ đời 

ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi.”  
7 Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. 8 Dân cứ 

việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán 

ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên 

dầu. 9 Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống. 
10 Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà 

kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi 

giận. Ông lấy làm khổ tâm 11 và thưa với Đức Chúa: “Sao Ngài lại 

làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến 

Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? 12 Có phải con đã cưu 

mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà 

Ngài lại bảo con: ‘Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, 

mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?’ 13 Con lấy 

đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: ‘Cho 

chúng tôi thịt để chúng tôi ăn?’ 14 Một mình con không thể gánh cả 

dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. 15 Nếu Ngài xử với con 

như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! 

Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 80,12-13.14-15.16-17 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

1) Dân Ta đã chẳng nghe lời, Ít-ra-en nào đâu có chịu. Ta đành 

mặc họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi! 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

2) Ôi dân Ta mà đã nghe lời, Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, 

thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, 

Ta tức khắc trở tay quật ngã. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

3) Kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bợ, ấy là số phận chúng muôn 

đời; còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Ta 

cho hưởng thoả thuê. 

Đ. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  Gr 28,1-17 

Ông Kha-nan-gia, Đức Chúa chẳng hề sai ông,  

thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Một ngày tháng năm, năm thứ tư triều Xít-ki-gia-hu, vua  

Giu-đa, ngôn sứ Kha-nan-gia, con ông Át-dua, người Ghíp-ôn, nói 

với tôi trong Nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: 2 

“Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ 

bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon. 3 Còn hai năm nữa, Ta sẽ đem về nơi 

này mọi đồ dùng trong Nhà Đức Chúa, mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua 

Ba-by-lon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Ba-by-lon. 4 Cả  

Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả những 

người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon, chính Ta sẽ dẫn chúng về 

nơi đây, -sấm ngôn của Đức Chúa-, vì Ta bẻ gãy ách của vua Ba-by-

lon!”  
5 Bấy giờ ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời ngôn sứ Kha-nan-gia 

trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Nhà Đức Chúa. 6  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: “A-men! Ước gì Đức Chúa làm như thế! 

Ước gì Người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm, và đưa các đồ 

dùng trong Nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ 

Ba-by-lon trở lại nơi này. 7 Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói 

cho ông và cho toàn dân nghe đây: 8 Các ngôn sứ có trước tôi và 

ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng 

mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch; 9 còn ngôn sứ nào 

tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, 

ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa thật sự sai đến!”  
10 Bấy giờ ngôn sứ Kha-nan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn 

sứ Giê-rê-mi-a và bẻ gãy. 11 Rồi ông Kha-nan-gia nói trước mặt toàn 

dân rằng: “Đức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế, hai năm 

nữa, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, 

không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc.” Sau đó ngôn sứ  

Giê-rê-mi-a bỏ đi. 
12 Nhưng, sau khi ngôn sứ Kha-nan-gia bẻ gãy cái gông mà ông 

đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, có lời Đức Chúa phán với 

ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 “Hãy đi nói với Kha-nan-gia: Đức Chúa 

phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm 

những cái gông bằng sắt thế vào! 14 Quả thật, Đức Chúa các đạo 

binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách 

bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi  

Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả 

những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó.”  
15 Khi ấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ngôn sứ Kha-nan-gia: 

“Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế 

mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. 16 Bởi thế, Đức 

Chúa phán như sau: Này, Ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất: Ngay 

năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức 

Chúa.” 17 Ngôn sứ Kha-nan-gia đã chết vào tháng bảy năm ấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 118,29 và 43.79 và 80.95 và 102 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con 

luật pháp Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết 

định của Ngài, con vẫn cậy trông. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý, mong sao họ quay về 

với con. Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ, để con khỏi nhục 

nhã ê chề. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Bọn gian ác rình hãm hại con, thánh ý Ngài, con chú tâm suy 

gẫm. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ 

giáo cho con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 4b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a 

Tin Mừng               Mt 14, 13-21 

Ngước mắt lên trời, Đức Giê-su dâng lời chúc tụng, 

và bẻ ra, trao cho các môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống 

thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo 

dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, 

Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng 

thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây 

hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ 

vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không  
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cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: 

“Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 

Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền 

cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai 

con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho 

môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no 

nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ 

đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ 

con. 

Ðó là lời Chúa. 

Chú ý: Nếu Chúa nhật Năm A đã đọc bài Tin Mừng Mt 14, 13-21, 

thì đọc:                        Mt 14, 22-36 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các 

môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà 

cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền 

thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào 

khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma 

đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: 

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông 

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 

Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, 

ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa 

tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 

Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền 

bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” 
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34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 

Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và 

người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin 

Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì 

đều được cứu chữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Ds 12, 1-13 

Không có một ngôn sứ nào như Mô-sê cả; 

tại sao các ngươi không sợ nói động đến ông ấy. 

Trích sách Dân số. 
1 Hồi ấy, bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về 

người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà 

xứ Cút làm vợ. 2 Họ nói: “Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-sê 

sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?” Và Đức Chúa 

nghe được. 3 Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời. 
4 Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Mô-sê, ông A-ha-ron và bà 

Mi-ri-am: “Cả ba hãy đi ra Lều Hội Ngộ!” Và ba người đã ra. 5 Đức  
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Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa Lều. Người gọi 

ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am, và hai người đi ra. 6 Người phán: 

 “Hãy nghe Ta nói đây!  

 Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ,  

 thì Ta, Đức Chúa, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến,  

 hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng.  
7  Nhưng với Mô-sê tôi tớ Ta thì khác:  

 tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó.  
8  Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn,  

 và hình dáng Đức Chúa, nó được ngắm nhìn.  

Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-sê,  

tôi tớ Ta?”  
9 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. 10 Khi mây bốc 

lên khỏi Lều, thì bà Mi-ri-am bị cùi, mốc thếch như tuyết; ông  

A-ha-ron quay nhìn bà Mi-ri-am, thì kìa bà đã bị cùi. 
11 Ông A-ha-ron nói với ông Mô-sê: “Lỗi tại tôi, thưa ngài, 

nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi; chúng tôi đã dại dột mà 

phạm lỗi và đáng tội. 12 Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết 

yểu, vừa lọt lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi.”  
13 Ông Mô-sê kêu cầu lên Đức Chúa rằng: “Ôi, lạy Chúa, xin 

chữa lành cô ấy!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 50,3-4.5-6a.6bc-7.12-13 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 
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2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi 

xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang 

tội khi mẹ mới hoài thai. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

4) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Gr 30,1-2.12-15.18-22 

Vì tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế. 

Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 Đức Chúa, 

Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn 

sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.  
12 Phải, Đức Chúa phán thế này:  

 Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa,  

 vết đòn của ngươi không thể lành được. 
13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi;  

 ung nhọt thì còn có thuốc chữa,  

 chứ ngươi thì vô phương điều trị. 
14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,  
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 chúng không kiếm tìm ngươi nữa,  

 vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh;  

 Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,  

 chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,  

 và tội lỗi của ngươi quá nặng. 
15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì?  

 Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa!  

 Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,  

 và tội lỗi của ngươi quá nặng,  

 mà Ta đã xử với ngươi như thế. 
18 Đức Chúa phán như sau:  

 Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,  

 và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.  

 Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,  

 dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa. 
19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.  

 Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.  

 Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang,  

 chúng không còn bị hạ nhục. 
20 Con cái nó sẽ lại được như xưa,  

 và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.  

 Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. 
21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân,  

 và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.  

 Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta  

 -sấm ngôn của Đức Chúa- 

 vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta? 
22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn,  

 và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 
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1) Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu 

uý kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện 

quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng 

khinh thường lời họ nguyện xin. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

2) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

3) Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại 

trước nhan Ngài. Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh 

thánh Chúa, tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, khi mọi 

nước mọi dân, tập trung về để thờ phượng Chúa. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 1, 49b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên 

Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 14, 22-36 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các 

môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu 

nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì 

đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào 

khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma 

đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người:  
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“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông 

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 

Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, 

ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa 

tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài 

nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ 

ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên 

Chúa!”  
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 

Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và 

người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin 

Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì 

đều được cứu chữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Chú ý: Nếu thứ Hai đã đọc bài Tin Mừng Mt 14,22-36, thì đọc: 

                   Mt 15,1-2.10-14 

Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời 

đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-

lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm 

truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”  
10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và 

hiểu cho rõ: 11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, 

nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”  
12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy 

có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy 

nói lời ấy.” 13 Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng 

ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 14 Cứ để mặc họ. Họ  
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là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù 

xuống hố.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Ds 13,1-2.25 - 14,1.26-29.34-35 

Họ khinh thường miền đất xanh tươi màu mỡ. 

Trích sách Dân số. 
13.1 Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Mô-sê tại sa mạc Pa-ran 

rằng: 2 “Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà Ta sẽ 

ban cho con cái Ít-ra-en. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người 

và tất cả phải là kỳ mục trong dân.” 25 Sau bốn mươi ngày do thám 

đất, họ trở về. 26 Họ đến gặp ông Mô-sê, ông A-ha-ron và toàn thể 

cộng đồng con cái Ít-ra-en, tại Ca-đê trong sa mạc Pa-ran. Họ báo 

cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và cho 

những người đó xem hoa trái miền ấy. 
27 Họ thuật lại với ông Mô-sê rằng: “Chúng tôi đã vào miền đất 

ông sai chúng tôi đến. Đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây 

là hoa trái miền ấy. 28 Thế nhưng dân cư miền ấy thì mạnh, thành thị 

lại kiên cố và rộng lớn lắm; ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu 
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A-nác. 29 Có người A-ma-lếch ở miền Ne-ghép, người Khết, người 

Giơ-vút và người E-mô-ri ở miền núi, còn người Ca-na-an thì ở bờ 

biển và dọc sông Gio-đan.”  
30 Bấy giờ ông Ca-lếp truyền cho dân đang phản đối ông Mô-sê 

phải im lặng, ông nói: “Ta cứ lên chiếm miền ấy, vì chắc chắn ta có 

thể thắng được.” 31 Những người đã cùng lên với ông đáp lại: “Ta 

không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta.” 32 Trước mặt con cái 

Ít-ra-en, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám, họ nói: “Miền 

đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó, và 

tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. 
33 Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, con cháu của  

A-nác thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như 

châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy.”  
14.1 Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả 

đêm ấy. 26 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: 27 

“Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu 

trách Ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái  

Ít-ra-en này cứ lẩm bẩm chống Ta. 28 Ngươi hãy nói với chúng: Ta 

thề -sấm của Đức Chúa- Ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi 

kêu thấu tai Ta. 29 Trong các ngươi, tất cả những người đã được 

kiểm tra đăng ký, từ hai mươi tuổi trở lên, mà đã cằn nhằn chống 

Ta, tất cả sẽ bỏ xác trong sa mạc này. 34 Theo số ngày các ngươi đã 

đi do thám đất -bốn mươi ngày- mỗi ngày tính là một năm, các 

ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi bốn mươi năm, và các 

ngươi sẽ biết Ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. 
35 Ta, Đức Chúa, Ta đã phán; Ta quyết sẽ thi hành như thế cho 

toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại Ta. 

Trong sa mạc này chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 105,6-7.13-14.21-22.23 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, 

làm điều gian ác. Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con, đã không hiểu 

những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn, và phản loạn 

ở nơi Biển Đỏ. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa, chẳng đợi 

lệnh Người ban. Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng, chốn 

hoang vu, họ thách thức Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh, từng làm việc lớn lao 

bên miền Ai-cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh 

giữa lòng Biển Đỏ. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là 

Mô-sê, chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn 

cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Gr 31, 1-7 

Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
1 Thời bấy giờ -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ là Thiên Chúa 

của tất cả các thị tộc Ít-ra-en, và chúng sẽ là dân Ta. 
2  Đức Chúa phán thế này: Đám dân thoát cảnh gươm đao  

 đã được ân nghĩa trong sa mạc,  

 đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi. 
3  Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi:  

 “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,  

 nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. 
4  Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,  

 hỡi trinh nữ Ít-ra-en.  

 Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp;  

 với những chiếc trống cơm,  

 ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. 
5  Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Sa-ma-ri;  

 những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi. 
6  Vì có ngày trên núi Ép-ra-im, người canh gác sẽ hô lớn:  

 “Đứng lên nào, chúng ta lên Xi-on,  

 đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta!”  
7  Vì Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,  

 hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!  

 Nào loan tin, ca ngợi và công bố:  

 “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Gr 31,10.11-12ab.13 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

1) Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa, và loan đi các đảo xa vời, 

rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en, cũng chính Người sẽ thâu tập lại,  

canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 
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Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

2) Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ 

mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on, lũ lượt kéo nhau 

về hưởng ân lộc Chúa. 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

3) Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng 

bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, 

sẽ cho họ được an ủi vui mừng. 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 15, 21-28 

Này bà, lòng tin bà mạnh thật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có 

một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy 

Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị 

quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy 

về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: 

“Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà 

thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, 

xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho 

con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng 

thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn 

chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà 

mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà 

được khỏi bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Ds 20, 1-13 

Nước trào ra lai láng. 

Trích sách Dân số. 
1 Ngày ấy, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en đến sa mạc Xin 

vào tháng giêng, và dân ở lại Ca-đê. Bà Mi-ri-am đã qua đời và 

được chôn cất tại đây. 
2 Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản đối ông Mô-sê 

và ông A-ha-ron. 3 Dân gây chuyện với ông Mô-sê, họ nói: “Phải 

chi lúc anh em chúng tôi tắt thở trước mặt Đức Chúa, thì chúng tôi 

cũng tắt thở luôn cho rồi. 4 Hai ông đưa đại hội của Đức Chúa vào 

sa mạc này để làm gì? Có phải để chúng tôi và súc vật của chúng tôi 

chết ở đây hay không? 5 Hai ông đưa chúng tôi từ Ai-cập lên để làm 

gì? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng? Đây 

không phải là nơi để gieo vãi, không vả, không nho, không lựu, 

không cả nước uống.”  
6 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron rời đại hội đến cửa Lều Hội Ngộ, 

các ông sấp mặt xuống đất. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa hiện ra 

với các ông. 7 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 8 “Hãy cầm lấy cây  
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gậy, và cùng với A-ha-ron, anh ngươi, triệu tập cộng đồng lại. 

Trước mặt chúng, các ngươi sẽ nói với tảng đá và chúng sẽ cho 

nước; từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và 

ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống.”  
9 Ông Mô-sê cầm lấy cây gậy ở trước nhan Đức Chúa, như 

Người đã truyền cho ông. 10 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron triệu tập 

đại hội trước tảng đá; ông Mô-sê nói với họ: “Nghe đây, hỡi quân 

phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra 

cho các người được không?” 11 Ông Mô-sê giơ tay, lấy gậy đập vào 

tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống. 
12 Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: 

“Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện 

của Ta trước mắt con cái Ít-ra-en, nên các ngươi sẽ không được đưa 

đại hội này vào đất Ta ban cho chúng.” 13 Đó là mạch nước  

Mơ-ri-va -nghĩa là gây chuyện- nơi con cái Ít-ra-en đã gây chuyện 

với Đức Chúa, và Người đã biểu dương sự thánh thiện của Người 

giữa họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
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Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Gr 31, 31-34 

Ta sẽ lập một giao ước mới, 

và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
31 Này sẽ đến những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ lập 

với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32 không giống 

như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ 

ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu 

Ta là Chúa Tể của chúng -sấm ngôn của Đức Chúa- 33 Nhưng đây là 

giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó -sấm ngôn 

của Đức Chúa- Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm 

chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ 

là dân của Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói 

với người kia: “Hãy học cho biết Đức Chúa “, vì hết thảy chúng, từ 

người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ 

tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng 

nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 50,12-13.14-15.18-19 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

1) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

2) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-23 

Anh là Phê-rô; Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê 

Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người 

là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì 

bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong 

các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo 

Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh  

Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải 

phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng  
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ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, 

nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của 

Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho 

anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời 

cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời 

cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ 

không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: 

Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ 

mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba 

sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách 

Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện 

ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại 

đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là 

tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Đnl 4, 32-40 

Đức Chúa đã yêu thương cha ông anh em, 

và đã chọn dòng dõi các ngài. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
32 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ 

hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa 

dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân 

trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã 

nghe điều giống như vậy chăng? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng 

Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn 

còn sống không? 34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho 

mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, 

dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy 

quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không? 
35 Chính anh (em) đã được cho thấy những điều đó, để biết rằng 

Đức Chúa là Thiên Chúa và ngoài Người ra không có thần nào khác 

nữa. 36 Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ 

anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của 

Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa. 
37 Bởi vì Người đã yêu thương cha ông anh (em), nên sau các ngài, 

Người đã chọn dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh 

lớn lao của Người đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập. 38 Người đã đuổi 

những dân lớn và mạnh hơn anh (em) cho khuất mắt anh (em), để 

đưa anh (em) vào đất của chúng và ban cho anh (em) đất ấy làm gia 

nghiệp, như anh (em) thấy hôm nay. 
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39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều 

này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên 

Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40 Anh (em) phải giữ các 

thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh 

(em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh 

phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em).” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 76,12-13.14-15.16 và 21 

Đ. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm. 

1) Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ 

những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi 

nhắc lại,  sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy. 

Đ. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm. 

2) Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện, có thần 

nào cao cả như Thiên Chúa? Chính Ngài là vị Thần thực hiện những 

kỳ công, biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. 

Đ. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm. 

3) Tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài, là giống nòi Gia-cóp và 

Giu-se. Chúa dùng bàn tay của Mô-sê và A-ha-ron, mà lãnh đạo dân 

riêng của Chúa, như dẫn dắt đoàn chiên. 

Đ. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7 

Khốn cho thành vấy máu. 

Trích sách ngôn sứ Na-khum. 
2.1  Kìa, trên các đồi núi  

 xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.  

 Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,  

 vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa;  
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 nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 
2  Một tên phá hoại đến đánh ngươi.  

 Hãy bảo vệ pháo đài, và canh phòng quan lộ.  

 Hãy nai nịt gọn gàng và củng cố toàn quân. 
3  Phải, Đức Chúa khiến cho Gia-cóp  

 và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.  

 Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho. 
3.1  Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,  

 đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi! 
2  Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, 

 vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên. 
3  Kỵ binh xông ra đánh,  

 gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè,  

 thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, 

 tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. 
6  Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,  

 làm cho ngươi bị khinh dể,  

 khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. 
7  Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: 

 “Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang!” Ai còn cảm thương nó?  

 Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Đnl 32, 35cd-36ab.39abcd.41 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

1) Ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sập 

tới. Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

2) Bây giờ hãy coi đây: Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có 

thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa 

lành. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 
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3) Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử, 

thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 24-28 

Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn 

theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng 

sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta 

được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? 

Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, 

cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt 

ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có 

mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy 

Con Người đến hiển trị.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 69, 2.6 

Lạy Chúa trời xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù 

trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa 

xin đừng trì hoãn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Đnl 6, 4-13 

Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
4 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân rằng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu 

mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức 

anh (em). 6 Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh 

(em) phải ghi tạc vào lòng. 7 Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho 

con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi 

đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, 8 phải buộc những lời ấy 

vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, 9 phải viết lên khung 

cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em). 
10 Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đưa anh (em) vào 

đất Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-

ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho anh (em); khi anh (em) 

được những thành lớn và đẹp mà anh (em) đã không xây, 11 những 

nhà đầy mọi thứ của cải mà anh (em) đã không để vào đó, những bể 

nước đào sẵn mà anh (em) đã không đào, những vườn nho và vườn 

ô-liu mà anh (em) đã không trồng; khi anh (em) được ăn uống no 

nê, 12 thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa anh (em) ra 

khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 13 Chính Đức Chúa, Thiên Chúa 

của anh (em), là Đấng anh (em) phải kính sợ; chính Người là Đấng 

anh (em) phải phụng thờ; anh (em) sẽ nhân danh Người mà thề.” 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                       Tv 17, 2-3a.3bc-4.47 và 51ab 

Đ. Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con. 

1) Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa 

là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con. 

Đ. Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con. 

2) Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên 

mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu 

Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 

quân thù. 

Đ. Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con. 

3) Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú 

ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến 

thắng lớn lao, cho Đức Vua chính Người đã lập. 

Đ. Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Kb 1,12-2,4 

Người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. 

Trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc. 
12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa, 

 là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,  

 là Đấng Bất Tử sao?  

 Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên. 

 Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt  

 mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. 
13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền  

 không thể chịu được điều gian ác,  

 Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, 

 tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh  

 khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình? 
14 Ngài xử với con người như với cá biển,  

 như côn trùng không người trông coi. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,  

 nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng. 
16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.  

 Chính nhờ những thứ ấy  

 nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. 
17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc 

 chẳng một chút xót thương. 
2.1  Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ  

 canh chừng xem Người nói với tôi điều gì  

 và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao! 
2  Đức Chúa trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến  

 và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. 
3  Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.  

 Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,  

 chứ không làm cho ai thất vọng.  

 Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,  

 vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. 
4  Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,  

 còn người công chính thì sẽ được sống,  

 nhờ lòng thành tín của mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 9A,8-9.10-11.12-13 

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. 

1) Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. Người xét xử 

thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. 

2) Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở 

trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một 

niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. 
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3) Đàn ca lên mừng Chúa, Đấng ngự giữa Xi-on, tường thuật 

cho muôn nước những kỳ công của Người. Nợ máu Chúa không 

tha, nhưng hãy còn nhớ mãi, tiếng những người nghèo khổ, Chúa 

chẳng quên bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 17, 14-20 

Nếu anh em có lòng tin, 

sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một 

người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói: “Thưa Ngài, 

xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng 

lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 

Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông 

không chữa được.” 17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không 

chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, 

còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại 

đây cho tôi.” 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và 

đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại 

sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20 Người nói với 

các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có 

lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời 

khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh 

em không làm được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Kn 16, 20 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời, bánh có 

đủ mọi mùi thơm ngon, và mọi hương vị ngọt ngào. 

Hoặc:              Ga 6, 35 

Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không 

hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. 
 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1           1 V 19,9a.11-13a 

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
9 Khi ngôn Ê-li-a tới núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông 

vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với 

ông: “Ê-li-a ngươi làm gì ở đây?” 11 Người nói với ông: “Hãy ra 

ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi 

qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức 

Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động 

đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. 12 Sau động đất 

là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng 

gió hiu hiu. 13a Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, 

rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 
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1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng 

lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ 

Chúa, để vinh quang của Người, hằng chiếu toả trên đất nước chúng 

ta. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Bài đọc 2                       Rm 9, 1-5 

Giả như vì anh em, 

mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi 

không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng 

làm chứng cho tôi rằng: 2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi 

không ngơi. 3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo 

huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi 

cũng cam lòng. 4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận 

làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề 

luật, một nền phụng tự và các lời hứa; 5 họ là con cháu các tổ phụ; 

và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một  
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nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. 

Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 129, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, 

cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 14, 22-23 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các 

môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu 

nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì 

đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào 

khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma 

đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: 

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông 

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 

Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, 

ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa 

tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài 

nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ 

ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên 

Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1                     1 V 19, 4-8 

Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, 

ngôn sứ Ê-li-a đi tới núi của Thiên Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
4 Trong cuộc hành trình lên núi Khô-rếp, ngôn sứ Ê-li-a đi một 

ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. 

Ông xin cho được chết và nói: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin 

Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” 5 

Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một 

thiên sứ đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn!” 6 Ông đưa mắt 

nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những 

hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm 

xuống. 7 Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông 

và nói: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” 8 Ông dậy, ăn 

bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 

bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 2                    Ep 4,30-5,2 

Hãy sống trong tình bác ái, 

như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
4.30 Thưa anh em, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của 

Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày 

cứu chuộc. 31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, 

hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. 32 Trái lại, 

phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho 

nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. 
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5.1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái 

được Người yêu thương, 2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức 

Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm 

hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời 

xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 6, 41-52 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
41 Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã 

nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là 

ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều 

biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giê-

su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với 

tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, 

và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời 

chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa 

dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì 

sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng 

chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa 

Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 

Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa 

mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn 

thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 

bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là 

thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1                      Kn 18, 6-9 

Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương, 

để làm cho chúng con được rạng rỡ. 

Trích sách Khôn ngoan. 
6  Lạy Chúa, 

 đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con,  

 để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào  

 các ngài thêm can đảm. 
7  Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy  

 như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. 
8  Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương  

 để làm cho chúng con được rạng rỡ  

 và kêu gọi chúng con đến với Ngài. 
9  Con lành cháu thánh của những người lương thiện  

 âm thầm dâng lễ tế trong nhà.  

 Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa,  

 là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.  

 Và ngay từ bấy giờ,  

 họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. 
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Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa 

Tể, hạnh phúc thay dân nào, Người chọn làm gia nghiệp. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Bài đọc 2               Dt 11,1-2.8-19 

Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành 

có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 

là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các 

tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.  
8 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà 

ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã 

ra đi mà không biết mình đi đâu. 9 Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại 

Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như 

ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng một 

lời hứa, 10 vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên 

Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm 

muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã  
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cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Vì thế, do một 

người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng 

dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. 13 Tất cả 

các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng 

các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào 

các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. 
14 Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê 

hương. 15 Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra 

đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. 16 Nhưng thực ra các ngài mong ước 

một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, 

Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên 

Chúa của các ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. 
17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế  

I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 

Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ 

có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ 

rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, 

ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn         Dt 11, 1-2.8-12 

Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành 

có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 

là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ấy, các 

tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.  
8 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà 

ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã 

ra đi mà không biết mình đi đâu. 9 Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại 

Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như 

ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng một  
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lời hứa, 10 vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên 

Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm 

muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã 

cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Vì thế, do một 

người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng 

dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 32-48 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
32 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn 

chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của 

Người cho anh em. 
33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những 

túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên 

trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì 

kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 
35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm 

như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ 

cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh 

thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt 

lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu 

canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức 

như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu 

chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét 

vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ  
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phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này 

cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai 

là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi 

sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 

Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho 

anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả 

tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta 

còn lâu mới về’ , và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say 

sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào 

giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận 

với những tên thất tín. 
47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc 

không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý 

chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được 

cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi 

hỏi nhiều hơn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn              Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.  
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40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em 

không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Đnl 10,12-22 

Anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em. Anh em phải yêu thương  

ngoại kiều, vì anh em từng đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
12 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, nào 

Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), có đòi hỏi anh (em) điều gì 

khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

(em), đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người 

hết lòng, hết dạ, 13 giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh 

chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, để anh (em) 

được hạnh phúc? 
14 Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), làm chủ cõi trời và các 

tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. 15 Nhưng chỉ có 

cha ông của anh (em) là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu 

thương; sau các ngài, giữa muôn dân, Người đã chọn dòng dõi các  
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ngài tức là anh em, như anh em thấy ngày hôm nay. 16 Vậy anh em 

hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa, 17 vì Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh em, là Thần các thần, là Chúa các chúa, là 

Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả uý, là Đấng không thiên vị ai và 

không nhận quà hối lộ, 18 là Đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ, 

và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. 19 Anh em phải 

yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai-

cập. 20 Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), là Đấng anh 

(em) phải kính sợ; chính Người là Đấng anh (em) phải phụng thờ; 

anh (em) phải gắn bó với Người; anh (em) sẽ nhân danh Người mà 

thề; 21 chính Người là Đấng anh (em) phải ca tụng; chính Người là 

Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã làm cho anh (em) những điều 

lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh (em) đã thấy đó. 22 Cha 

ông của anh (em) chỉ có bảy mươi người khi xuống Ai-cập, mà bây 

giờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã làm cho anh (em) nên 

nhiều như sao trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 147,12-13.14-15.19-20 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hoả tốc chạy đi. 
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Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Ed 1,2-5.24-28c 

Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
2 Ngày mồng năm trong tháng -vào năm thứ năm kể từ khi vua 

Giô-gia-khin bị đi đày-, 3 có lời Đức Chúa phán với tư tế Ê-dê-ki-

en, con ông Bu-di, trong xứ Can-đê, bên bờ sông Cơ-va. Ở đó, tay 

Đức Chúa đặt trên ông. 
4 Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có 

đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở 

chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa. 5 Ở chính 

giữa, có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng: 

chúng trông giống như người ta.  
24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước 

chảy mạnh; như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như 

tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì cánh rủ xuống. 25 

Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng. 
26 Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá 

lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái 

trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. 27 Và tôi 

thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa 

bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi  
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như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa 

và ánh sáng chiếu toả chung quanh. 28 Như hình cầu vồng xuất hiện 

trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh 

cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. 

Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 148,1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu 

gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng 

ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 17, 22-27 

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. 

Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Khi Đức Giê-su và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức 

Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 

họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn 

đệ buồn phiền lắm. 
24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho 

đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” 25 

Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh 

Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? 

Con cái mình hay người ngoài?” 26 Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người 

ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng 

để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được 

trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền 

bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và 

phần của anh.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Đnl 31,1-8 

Giô-suê! Mạnh bạo lên ,can đảm lên! 

chính anh sẽ cùng với dân này vào đất hứa. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
1 Khi ấy, ông Mô-sê đến nói những lời này với toàn thể Ít-ra-en. 

2 Ông bảo họ: “Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi 

không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Chúa đã bảo tôi: ‘Ngươi sẽ 

không được sang qua sông Gio-đan kia.’ 3 Chính Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua sông, Người sẽ 

tiêu diệt các dân tộc ấy cho khuất mắt anh (em), để anh (em) chiếm 

đất của chúng. Chính ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua 

sông, như Đức Chúa đã phán. 4 Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã 

xử với các vua người E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, và với đất nước của 

chúng: Người đã tiêu diệt chúng. 5 Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy 

cho anh (em), và anh (em) sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh 

lệnh tôi đã truyền cho anh (em). 6 Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng 

sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên 

Chúa của anh (em), đi với anh (em); Người sẽ không để mặc, không 

bỏ rơi anh (em).”  
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7 Rồi ông Mô-sê gọi ông Giô-suê lại, và nói với ông trước mặt 

toàn thể Ít-ra-en: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính anh sẽ cùng 

với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng Người sẽ 

ban cho họ; chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. 8 

Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh; 

Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Đnl 32,3-4a.7.8.9 và 12 

Đ. Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa. 

1) Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa, trời đất hãy suy tôn 

Thiên Chúa ta thờ! Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo, vì 

mọi đường lối Người đều thẳng ngay. 

Đ. Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa. 

2) Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, và ngẫm xem từng thế 

hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy, thỉnh bậc lão thành, họ 

sẽ nói cho nghe. 

Đ. Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa. 

3) Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước, và khiến 

loài người khắp ngả chia tay, thì Người vạch biên cương cho từng 

dân tộc, theo số các thần minh. 

Đ. Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa. 

4) Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa, nhà Gia-cóp 

là cơ nghiệp của Người. Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân; 

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. 

Đ. Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Ed 2,8-3,4 

Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
2.8 Đức Chúa phán với tôi như sau: “Còn ngươi, hỡi con người, 

hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản 

loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.” 9 Tôi nhìn, 

thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách 10 

rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, 

trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu 

nguyền rủa.”  
3.1 Đức Chúa phán với tôi: “Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! 

Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en.” 2 Tôi mở miệng 

ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy. 3 Người lại phán với tôi: “Hỡi 

con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban 

cho ngươi đây.” Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong 

miệng tôi. 
4 Bấy giờ Người phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đi đến với 

nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 118, 14 và 24.72 và 103.111 và 131 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

1) Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ 

bảo con như những người cố vấn. 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

2) Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc 

triệu. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong 

miệng. 
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Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

3) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc 

của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh 

của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

Tung hô Tin Mừng                        Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Mt 18,1-5.10.12-14 

Anh em hãy coi chừng, 

chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời. 
4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời. 
5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy.  
10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé 

mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ 

ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự 

trên trời.  
12 Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con 

đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con  
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chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh 

em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín 

con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, 

không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Đnl 34,1-12 

Ông Mô-sê qua đời tại đó theo lệnh Đức Chúa; 

không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
1 Ngày ấy, từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới 

Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất 

cả miền đất: miền Ga-la-át cho đến Đan, 2 tất cả Náp-ta-li, miền đất 

Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến Biển Tây, 3 

miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành 

Chà Là, cho đến Xô-a. 4 Đức Chúa phán với ông: “Đây là miền đất 

Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi nói: ‘Ta sẽ 

ban đất ấy cho dòng dõi ngươi.’ Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, 

nhưng ngươi sẽ không được qua đó.”  
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5 Ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất 

Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa. 6 Ông được mai táng trong thung lũng, 

ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết Pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, 

không ai biết mộ ông ở đâu. 7 Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai 

mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. 8 Con cái Ít-ra-en 

khóc ông Mô-sê trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; rồi những 

ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê chấm dứt. 9 Ông Giô-suê, con 

ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay 

trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền 

cho ông Mô-sê. 
10 Trong Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như 

ông Mô-sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. 11 Đức Chúa 

đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập, phạt 

Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả nước. 12 Ông Mô-sê đã biểu dương 

tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao 

trước mắt toàn thể Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 65,1-3a.5.16-17 

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa, Người là Đấng bảo toàn mạng 

sống con. 

1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh 

Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng 

Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! 

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa, Người là Đấng bảo toàn mạng 

sống con. 

2) Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của 

Người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ! 

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa, Người là Đấng bảo toàn mạng 

sống con. 
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3) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tấc lưỡi 

tán dương, tôi đã sẵn sàng. 

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa, Người là Đấng bảo toàn mạng 

sống con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Ed 9, 1-7; 10,18-22 

Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than 

 về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành Giê-ru-sa-lem. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
9.1 Bấy giờ, Đức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi: “Hỡi các ngươi 

là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành, hãy đến gần, mỗi người 

cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt!” 2 Và kìa từ phía Cửa Trên hướng 

về phương bắc, có sáu người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ 

huỷ diệt. Ở giữa họ, có một người mặc áo vải gai đeo tráp ký lục ở 

ngang lưng. Họ đến đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng. 
3 Vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en bay lên khỏi thần hộ giá, 

nơi vinh quang Thiên Chúa ngự, mà tiến về phía thềm Đền Thờ. 

Đức Chúa gọi người mặc áo vải gai, đeo tráp ký lục ở ngang lưng 4 

và phán với người ấy: “Hãy rảo khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem. 

Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than 

về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành.” 5 Tôi lại nghe 

Đức Chúa phán với năm người kia: “Hãy đi theo người ấy vào thành 

mà chém giết. Đừng nhìn mà thương hại, đừng xót thương. 6 Người 

già, thanh niên, thiếu nữ, cũng như đàn bà con trẻ, các ngươi hãy 

giết cho sạch; nhưng tất cả những ai mang dấu trên mình, các ngươi 

chớ đụng đến. Các ngươi sẽ bắt đầu từ Nơi Thánh của Ta.” Và họ 

đã bắt đầu từ đàn ông, từ người già ở trước Đền Thờ. 7 Người phán 

với họ: “Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế; tại các tiền đình, hãy chất 

đầy xác chết, mau đi!” Họ ra đi và chém giết trong thành. 
10.18 Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm Đền Thờ và dừng 

lại trên các thần hộ giá. 19 Các thần hộ giá dang cánh và cất mình lên  
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khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra; các bánh xe cũng chuyển theo 

cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông Nhà Đức 

Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en ngự bên trên các vị ấy. 
20 Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Ít-ra-en, tại sông 

Cơ-va, và tôi nhận ra đó là các thần hộ giá. 21 Mỗi thần hộ giá có 

bốn mặt và bốn cánh: có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới 

cánh các vị ấy. 22 Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ mặt 

tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt 

mình mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 112,1-2.3-4.5-6 

Đ. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? 

Đ. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hòa giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 18,15-20 

Nếu nó chịu nghe anh,  

thì anh đã chinh phục được người anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh 

em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh 

với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được 

người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một 

hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời 

hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa 

Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó 

như một người ngoại hay một người thu thuế. 
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những 

điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo 

cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” 
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong 

anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 

thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 
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Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Gs 3, 7-10a.11.13-17 

Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa tể toàn cõi đất 

sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Gio-đan. 

Trích sách Giô-suê. 
7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: “Hôm nay, Ta bắt 

đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái  

Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê. 8 

Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng Hòm Bia Giao 

Ước: khi đến bờ sông Gio-đan, các ngươi hãy đứng lại trong sông 

Gio-đan.” 9 Ông Giô-suê nói với con cái Ít-ra-en: “Anh em hãy tiến 

lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.” 10  Rồi 

ông nói: “Dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng 

sống ngự giữa anh em và Người sẽ hoàn toàn đuổi người Ca-na-an, 

người Khết, người Khi-vi, người Pơ-rít-di, người Ghia-ga-si, người 

E-mô-ri, người Giơ-vút, cho khuất mắt anh em. 11 Này đây, Hòm 

Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà 

qua sông Gio-đan. 13 Và khi bàn chân các tư tế khiêng Hòm Bia của 

Đức Chúa, Vị Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt xuống nước sông  

Gio-đan, thì nước sông Gio-đan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị 

chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất.”  
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14 Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, thì các tư tế khiêng 

Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân. 15 Bấy giờ là mùa gặt; sông  

Gio-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng 

Hòm Bia vừa đến sông Gio-đan, và chân các tư tế khiêng Hòm Bia 

vừa nhúng vào nước ở ven bờ, 16 thì nước mạn ngược chảy xuống 

dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất 

dài, ở A-đam là thành ở cạnh Xác-than; còn nước chảy xuống biển 

A-ra-va, tức là Biển Muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông, 

đối diện với Giê-ri-khô. 17 Các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước của 

Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông  

Gio-đan, trong khi toàn thể Ít-ra-en qua sông trên đất khô cạn, cho 

đến khi toàn dân đã qua hết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 113A,1-2.3-4.5-6 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại 

bang, thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự, Ít-ra-en nên lãnh địa của 

Người. 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy, sông Gio-đan cũng chảy 

ngược dòng. Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu, 

gò nổng tung tăng. 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy 

ngược dòng? Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên? Này gò 

nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu? 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  Ed 12,1-12 

Hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, ngươi 

đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn 

mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là 

một nòi phản loạn. 3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị 

hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng; ngươi 

sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt 

chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. 4 

Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi 

đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi 

trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày. 5 Trước mắt chúng, ngươi 

hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. 6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ 

vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối; ngươi sẽ che mặt để khỏi 

nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en. 
7 Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban 

ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày; và 

chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành 

lý lên vai trước mặt họ. 
8 Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 9 “Hỡi con 

người, chẳng phải nhà Ít-ra-en, nòi phản loạn, đã nói với ngươi: 

“Ông làm gì thế” sao? 10 Ngươi hãy nói với chúng: “Đức Chúa là 

Chúa Thượng phán thế này: Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở 

Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà Ít-ra-en ở trong thành. 11 Ngươi hãy 

nói: “Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào, thì sẽ xảy ra 

cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. 12 Ông hoàng đang ở giữa 

họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi; họ sẽ khoét một lỗ 

trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn 

thấy xứ sở.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 77,56-57.58-59.61-62 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. 

1) Cha ông ta đã từng thử thách, phản lại Chúa Chí Tôn, lệnh 

Người đã ban truyền, họ chẳng tuân chẳng giữ. Họ xa lìa, phản bội, 

chẳng khác gì cha ông, luôn tráo trở thất thường như cánh cung sai 

chạy. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. 

2) Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng 

ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tương. Nghe thấy thế, Người nổi 

cơn thịnh nộ, quyết tình ruồng rẫy Ít-ra-en. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. 

3) Hòm Bia thánh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, 

Người cũng để tay thù chiếm đoạt mang đi. Quá bất bình với dân 

được chọn làm gia sản, Người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng          Tv 118,135 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi 

tới Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Mt 18,21 – 19,1 

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18.21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: 

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha 

đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy 

không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”  
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia 

muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua 

vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến 

vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả  
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vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống 

bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 
27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha 

luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 

người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp 

cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình 

xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả 

anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi 

trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y 

buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy 

giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha 

hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, 

ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót 

ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, 

cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên 

trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 

không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”  
19.1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời 

khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Gs 24,1-13 

Ta đã đưa cha các ngươi là Áp-ra-ham  

rời khỏi Mê-xô-pô-ta-ni-a; Ta đã đưa các ngươi ra khỏi Ai-cập;  

Ta đã đem các ngươi vào đất hứa. 

Trích sách Giô-suê. 
1 Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và 

triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ 

đứng trước nhan Thiên Chúa. 2 Ông Giô-suê nói với toàn dân: “Đức 

Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: ‘Thuở xưa, khi còn ở 

bên kia Sông Cả, cha ông các ngươi, cho đến Te-rác là cha của  

Áp-ra-ham và của Na-kho, đã phụng thờ các thần khác. 3 Ta đã đem 

cha các ngươi là Áp-ra-ham từ bên kia Sông Cả mà dẫn đi khắp đất 

Ca-na-an. Ta đã cho dòng dõi nó nên đông đúc và ban I-xa-ác cho 

nó. 4 Ta đã ban Gia-cóp và Ê-xau cho I-xa-ác. Ta cho Ê-xau chiếm 

hữu núi Xê-ia. Còn Gia-cóp và các con thì xuống Ai-cập. 5 Ta đã sai 

Mô-sê và A-ha-ron đi; Ta đã dùng những việc Ta làm ở Ai-cập mà 

đánh phạt nước ấy, rồi Ta đã đưa các ngươi ra khỏi đó. 6 Ta đã đưa 

cha ông các ngươi ra khỏi Ai-cập và các ngươi đã tới biển. Người 

Ai-cập, với chiến xa và kỵ binh, đuổi theo cha ông các ngươi cho 

đến Biển Sậy. 7 Họ kêu lên Đức Chúa; Người cho sương mù sa 

xuống giữa các ngươi và người Ai-cập, Người cho biển ập xuống 

vùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc Ta đã 

làm ở Ai-cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc. 8 Ta đã đem 

các ngươi vào đất người E-mô-ri. Chúng ở bên kia sông Gio-đan. 

Chúng đã giao chiến với các ngươi, nhưng Ta đã nộp chúng vào tay 

các ngươi. Các ngươi đã chiếm đất của chúng, và Ta đã tiêu diệt  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

chúng trước mắt các ngươi. 9 Rồi Ba-lác, con của Xíp-po, vua Mô-

áp, đã đứng lên giao chiến với Ít-ra-en. Ba-lác đã cho mời Bi-lơ-am, 

con của Bơ-o, đến nguyền rủa các ngươi. 10 Nhưng Ta đã không 

muốn nghe Bi-lơ-am. Nó đã phải chúc phúc cho các ngươi, và Ta đã 

giải thoát các ngươi khỏi tay Ba-lác. 
11 Các ngươi đã qua sông Gio-đan và tới Giê-ri-khô. Những 

người làm chủ Giê-ri-khô giao chiến với các ngươi: đó là người  

E-mô-ri, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khết, Ghia-ga-si, Khi-vi và Giơ-vút. 

Nhưng Ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. 12 Ta đã thả ong bầu bay 

đi trước các ngươi; chúng đuổi hai vua E-mô-ri đi cho khuất mắt các 

ngươi; chính ong bầu chứ không phải cung kiếm của (các) ngươi đã 

đuổi chúng. 13 Ta ban cho các ngươi đất (các) ngươi đã không vất vả 

khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những 

vườn nho và vườn ô-liu các ngươi đã không trồng mà được ăn.’ 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 135,1-3.16-18.21-22 và 24 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Hãy tạ ơn Thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương, sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn 

đời Chúa vẫn trọn tình thương, tiêu diệt những quân vương hiển 

hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
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Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương, gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)        Ed 16,1-15.60.63 

Nhan sắc ngươi tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng  

của Ta chiếu tỏa trên ngươi, thế mà ngươi đã đàng điếm. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy cho 

Giê-ru-sa-lem biết các điều ghê tởm của nó. 3 Ngươi sẽ nói: Đức 

Chúa là Chúa Thượng phán thế này với Giê-ru-sa-lem: Gốc gác 

ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Ca-na-an; cha ngươi là người 

E-mô-ri, mẹ ngươi là người Khết. 4 Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, 

ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm rửa cho 

sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tã bọc cho. 5 Không người nào 

ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những 

điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra 

giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. 
6 Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. 

Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: “Cứ việc 

sống!” 7 Ta làm cho ngươi nẩy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã 

nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc 

mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. 8 

Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi,  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã 

lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi - sấm 

ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng - và ngươi thuộc về Ta. 9 Ta đã 

lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi xức dầu thơm cho ngươi. 10 

Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai 

mịn và khoác toàn tơ lụa. 11 Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho 

ngươi: đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. 12 Ta đã lấy khuyên xỏ 

vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và lấy triều thiên rực rỡ đội 

lên đầu ngươi. 13 Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục 

của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng 

tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần 

và xứng ngôi hoàng hậu. 14 Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi 

tiếng vì nhan sắc của ngươi; nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy 

hoàng của Ta chiếu toả trên ngươi, - sấm ngôn của Đức Chúa là 

Chúa Thượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn             Ed 16, 59-63 

Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi, 

và ngươi sẽ lấy làm xấu hổ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
59 Đức Chúa phán như sau: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ đối xử 

với ngươi theo như ngươi đã đối xử: ngươi đã khinh dể lời thề mà 

huỷ bỏ giao ước. 60 Còn Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi 

thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước 

vĩnh cửu. 61 Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ khi 

ngươi đón các chị và các em ngươi; Ta sẽ cho chúng làm con gái 

ngươi, nhưng chúng không được dự phần vào giao ước giữa Ta với 

ngươi. 62 Còn chính Ta, Ta sẽ thiết lập giao ước giữa Ta với ngươi. 

Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, 63 để ngươi nhớ 

lại mà lấy làm xấu hổ và, trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không 

còn mở miệng nói gì được nữa, khi Ta tha thứ cho ngươi tất cả  
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những việc ngươi đã làm - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa 

Thượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Is 12,2-3.4bcd.5-6 

Đ. Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính 

Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu 

độ. 

Đ. Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi. 

2) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ. Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi. 

3) Đàn ca lên mừng Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; 

điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo hò 

mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 

Đ. Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi. 

Tung hô Tin Mừng         x. 1 Tx 2,13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, 

không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng 

theo bản tính của lời ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Mt 19,3-12 

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê  

đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
3 Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử 

Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý 

do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này 

sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có  
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nữ”, 5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó 

với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy, họ 

không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với 

Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy 

vợ?” 8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê 

đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 

Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp 

pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”  
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế 

đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với 

các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ 

những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những 

người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả 

năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có 

những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì 

hiểu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ             Tv 73, 20.19.22.23 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi 

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên 

biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Gs 24,14-29 

Anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ. 

Trích sách Giô-suê. 
14 Ngày ấy, ông Giô-suê nói với dân rằng: “Bây giờ anh em hãy 

kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. 

Anh em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia 

Sông Cả và ở Ai-cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. 15 Nếu anh em 

không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý 

chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên 

kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã 

chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ 

Đức Chúa.”  
16 Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để 

phụng thờ các thần khác! 17 Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của 

chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất 

Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn 

lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa 

mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. 18 Đức Chúa đã đuổi cho 

khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người E-mô-ri ở trong 

xứ. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người 

là Thiên Chúa của chúng tôi.”  
19 Ông Giô-suê nói với dân: “Anh em sẽ không thể phụng thờ 

Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen 

tương; Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi 

của anh em đâu. 20 Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các 

thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, giáng hoạ xuống anh  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã giáng phúc cho anh 

em.”  
21 Dân nói với ông Giô-suê: “Không đâu, chúng tôi quyết phụng 

thờ Đức Chúa!” 22 Ông Giô-suê nói với dân: “Anh em hãy cam đoan 

với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ.” Họ nói: 

“Xin cam đoan!” 23 Ông Giô-suê nói: “Bây giờ, anh em hãy vứt bỏ 

các thần ngoại đang ở với anh em, và hướng lòng về Đức Chúa, 

Thiên Chúa của Ít-ra-en.” 24 Dân nói với ông Giô-suê: “Chúng tôi sẽ 

phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ 

nghe lời Người.”  
25 Trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân kết giao ước, ông 

đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem. 26 Ông Giô-suê viết những 

lời đó trong Sách Luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và 

dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của Đức Chúa. 27 Ông  

Giô-suê nói với toàn dân: “Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những 

điều chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán 

với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, 

kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em.” 28 Ông Giô-suê giải 

tán dân chúng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận làm gia nghiệp. 
29 Sau những biến cố đó, tôi trung của Đức Chúa là ông  

Giô-suê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 
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2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     Ed 18, 1-10.13b.30-32 

Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Sao các ngươi cứ truyền 

cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Ít-ra-en: Đời cha ăn nho 

xanh, đời con phải ê răng. 
3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Đức Chúa là 

Chúa Thượng -, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn 

ngữ đó trong Ít-ra-en nữa. 4 Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; 

mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. 

Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. 
5 Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính 

trực, 6 không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng 

của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không 

gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế, 7 không bóc lột ai, trả của cầm 

cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo 

che thân kẻ mình trần, 8 không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá 

nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa 

người với người, 9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các 

quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy 

mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống - sấm ngôn 

của Đức Chúa là Chúa Thượng. 
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10 Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát máu, phạm 

một trong những tội trên, 13 cho vay ăn lời và lấy lãi nặng, thì hỏi 

đứa con ấy có được sống không. Không! Kẻ nào làm tất cả những 

điều ấy chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó. 
30 Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo 

đường lối của mình - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Hãy 

trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn 

chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. 31 Hãy quẳng khỏi 

các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho 

mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao 

các ngươi lại muốn chết? 32 Quả thật, Ta không vui thích gì về cái 

chết của kẻ phải chết - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 

Vậy hãy trở lại và hãy sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 50, 12-13.14-15.18-19 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

2) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 13-15 

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, 

vì Nước Trời là của những ai giống như chúng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người 

đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 

Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn 

cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 

Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 147, 12.14 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy 

lúa mì tinh hảo. 

Hoặc:              Ga 6, 52 

Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống”. 
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CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1                     Is 56, 1.6-7 

Ta sẽ dẫn những người ngoại bang lên núi thánh của Ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,  

 thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,  

 và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. 
6  Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa  

 để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,  

 cùng trở nên tôi tớ của Người,  

 hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,  

 cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 
7  đều được Ta dẫn lên núi thánh  

 và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.  

 Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận  

 những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,  

 vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 66, 2-3.5.6 và 8 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 
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2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

3) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! 

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài! 

Bài đọc 2              Rm 11, 13-15.29-32 

Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, 

thì Người không hề đổi ý. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
13 Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc 

dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức 

vụ của tôi, 14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi 

phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì 

họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì 

việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước 

vào cõi sống? 
29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người 

không hề đổi ý. 
30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, 

nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; 31 

họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương 

xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả 

thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, 

để thương xót mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 15, 21-28 

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có 

một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy 

Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị 

quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy 

về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: 

“Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà 

thôi.” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu 

giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà 

ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà 

lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 
28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà 

muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1                Cn 9, 1-6 

Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế. 

Trích sách Châm ngôn. 
1  Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,  

 dựng lên bảy cây cột, 
2  hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn 
3  và sai các nữ tỳ ra đi.  

 Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố  

 và kêu gọi: 
4  “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!”  

 Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: 
5  “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! 
6  Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống;  

 hãy bước đi trên con đường hiểu biết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 33, 2-3.10-11.12-13.14-15 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính 

sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày 

hạnh phúc chứa chan? 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; 

hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 2                    Ep 5, 15-20 

Hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
15 Thưa anh em, anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của 

mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn 

ngoan, 16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống 

những ngày đen tối. 17 Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng 

hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè 

đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. 19 Hãy cùng nhau 

đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí 

linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. 20 Trong 

mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 56 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, 

thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 6, 51-58 

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh 

hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 

Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống.”  
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm 

sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su 

nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và 

uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy 

sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật 

là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở 

lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 

và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà 

được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như 

bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 

sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1              Gr 38, 4-6.8-10 

Mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, 

cho cả nước gây gổ với con? 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu: “Xin ngài cho 

giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng 

các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, 

con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 
5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; 

nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền 

điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng 

tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông  

Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, 

nên ông bị lún sâu.”  
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: 9 

“Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những 

chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, 

và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. 
10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: “Ngươi 

hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên 

khỏi hầm, kẻo ông chết mất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 39, 2.3.4.18 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 
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1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

2) Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, 

đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

3) Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa 

chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ, và tin tưởng vào Chúa. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

4) Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ 

tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa 

con thờ, xin đừng trì hoãn! 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

Bài đọc 2                       Dt 12, 1-4 

Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức 

tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và 

tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành 

cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn 

lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà 

cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự 

bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam 

chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em 

khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, 

anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 49-53 

Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
49 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến 

ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã 

bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc 

khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất 

sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem 

sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ 

nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha 

chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con 

gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại 

mẹ chồng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Tl 2, 11-19 

Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh, 

nhưng con cái Ít-ra-en không muốn nghe các ngài. 

Trích sách Thủ lãnh. 
11 Hồi ấy, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và 

đã làm tôi các thần Ba-an. 12 Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa 

của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các 

thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp 

lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. 13 Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để 

làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. 14 Đức Chúa nổi cơn 

thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha 

hồ bóc lột; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ 

không thể đương đầu nổi với kẻ thù. 15 Cứ mỗi lần họ xuất trận là 

tay Đức Chúa giáng hoạ trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với 

họ. Họ lâm cảnh khốn cùng. 
16 Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ 

khỏi tay những kẻ cướp phá họ. 17 Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ 

cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy 

các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ 

mệnh lệnh của Đức Chúa; họ đã không noi gương các ngài. 18 Khi 

Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở 

với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ 

lãnh còn sống, vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng 

than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp. 19 Nhưng sau khi vị 

thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy 

theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ  
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những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Tv 105, 34-35.36-37.39-41a.43ab và 44 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

1) Họ đã không diệt trừ những dân, mà Chúa đã chỉ định, họ 

sống chung lộn giữa chư dân, học đòi những hành vi của chúng. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

2) Họ lấy tượng thần chúng mà thờ: đó chính là cạm bẫy họ sa 

chân. Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

3) Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó, phản bội tình yêu 

Chúa bằng những việc họ làm. Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh 

nộ, Người tởm kinh gia nghiệp của mình, phó mặc họ vào tay đám 

chư dân. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

4) Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản 

nghịch, Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu 

van xin. 

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Ed 24, 15-24 

Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. 

Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
15 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 16 Hỡi con người, này Ta 

sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi 

không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không 

được để nước mắt trào ra. 17 Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám 

tang cho người chết; hãy đội khăn, đi dép; không được che râu ria; 

không được ăn bánh người ta đưa đến. 18 Tôi nói với dân chúng ban  
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sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức 

Chúa đã truyền cho tôi. 19 Dân chúng bảo tôi: “Ông không cắt nghĩa 

cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao?” 20 Tôi nói với họ: “Có 

lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 21 Hãy nói với nhà Ít-ra-en: Đức 

Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta sẽ làm cho Nơi Thánh 

của Ta ra ô uế; nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh 

diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan 

tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. 22 Các 

ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn 

bánh người ta đưa đến. 23 Đầu đội khăn, chân đi dép; các ngươi sẽ 

không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các 

ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi; các ngươi sẽ 

nhìn nhau mà rên siết. 24 Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. 

Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ 

nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Đnl 32, 18-19.20.21 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

1) Thiên Chúa là Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường, 

ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi. Đức Chúa thấy vậy 

thì khinh miệt, vì con trai con gái Người đã trêu giận Người. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

2) Người phán: Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, để xem hậu 

vận chúng ra sao; vì chúng là giống nòi tráo trở, những đứa con 

chẳng chút tín trung. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 

3) Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa, khiến Ta 

phải ghen tương, thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta; Ta sẽ dùng 

một dân không phải là dân, khiến chúng phải ghen tương, dùng một 

dân tộc ngu si mà trêu giận chúng. 

Đ. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. 
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Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 16-22 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, 

anh sẽ được một kho tàng trên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa 

Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 17 

Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt 

lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 
18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không 

được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được 

trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha 

kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 

Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi 

còn thiếu điều gì nữa không?” 21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn 

nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người 

nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của 

cải. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Tl 6, 11-24a 

Ghít-ôn, hãy đi cứu Ít-ra-en. 

Hãy biết rằng, chính Ta đã sai ngươi. 

Trích sách Thủ lãnh. 
11 Ngày ấy, Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở 

Óp-ra. Cây này là của ông Giô-át, thuộc gia đình A-vi-e-de. Con 

ông là Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt 

người Ma-đi-an. 12 Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói: “Chào 

chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở với ông.” 13 Ông Ghít-ôn đáp: “Ôi, 

thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến 

nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho 

chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên 

khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, 

trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an.” 
14 Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói: “Hãy mạnh bạo 

lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính 

Ta sai ngươi sao?” 15 Nhưng ông đáp: “Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà 

cứu Ít-ra-en? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc  

Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con.” 16 Đức Chúa 

phán với ông: “Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an 

như đánh có một người.” 17 Ông thưa: “Nếu Ngài thương con thì xin 

cho con một dấu chứng tỏ Ngài đang nói với con. 18 Xin Ngài đừng 

rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan 

Ngài.” Người phán: “Ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về.” 
19 Ông Ghít-ôn đi bắt một con dê non làm thịt, và lấy hai thùng 

bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái  
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rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho 

Người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, 20 thì Thần sứ Thiên Chúa 

nói với ông: “Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này 

và rưới nước cốt lên.” Ông đã làm như thế. 
21 Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng 

vào thịt và bánh không men, lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết 

thịt cùng bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi mắt ông. 22 

Ông Ghít-ôn thấy đó chính là Thần sứ Đức Chúa. Ông Ghít-ôn nói: 

“Chết tôi rồi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của tôi, vì tôi đã thấy 

Thần sứ Đức Chúa nhãn tiền!” 23 Nhưng Đức Chúa phán với ông: 

“Bình an cho ngươi! Đừng sợ: ngươi không chết đâu.” 24 Tại đó ông 

Ghít-ôn xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông gọi nơi ấy là Đức 

Chúa - Bình an. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 84, 9.11-12.13-14 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng 

lòng trí về Người. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ed 28, 1-10 

Ngươi chỉ là người chứ không phải là thần, 

mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói 

với thủ lãnh của Tia: Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này:  

 Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói:  

 “Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.”  

 Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần  

 mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. 
3  Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên!  

 Không bí mật nào giấu được ngươi. 
4  Nhờ khôn ngoan hiểu biết,  

 ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho. 
5  Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán,  

 nên của cải ngươi đã tăng lên  

 và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. 
6  Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này:  

 Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, 
7  nên, này Ta sẽ đưa  

 những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc  

 đến đánh phá ngươi.  

 Chúng sẽ tuốt gươm  

 đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, 

 làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. 
8  Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,  

 và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. 
9  Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó,  

 liệu ngươi còn nói được: “Ta là thần” nữa chăng,  

 đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi  

 ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh? 
10 Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì,  
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 bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán,  

 sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca             Đnl 32, 26-27a.27bcd-28.30.35cd-36ab 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

1) Ta đã phán: Ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người 

chẳng còn ai nhớ tới, nếu như Ta không sợ kẻ thù xúc phạm. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

2) Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm, mà nói rằng: Chúng ta cao 

tay hơn, tất cả điều đó, đâu phải là Đức Chúa đã làm. Quả thế, 

chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiếu hẳn trí thông minh. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

3) Làm sao một người đuổi được một ngàn người, và hai người 

khiến mười ngàn người trốn chạy, nếu không phải vì Núi Đá của 

chúng đã bán chúng đi, và Đức Chúa đã nộp chúng rồi? 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

4) Ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sập 

tới. Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ. 

Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm 

cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 19, 23-30 

Con lạc đà chui qua lỗ kim 

còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật 

anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh 

em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào 

Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt 

và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào 

các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”  
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần 

chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con 

sẽ được gì?” 28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là 

những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự 

toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử 

mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, 

cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và 

còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 
30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ 

đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Tl 9, 6-15 

Anh em đã nói: Phải có một vua cai trị chúng tôi! 

Trong khi chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Vua anh em. 

Trích sách Thủ lãnh. 
6 Bấy giờ tất cả thân hào Si-khem cùng toàn dân Bết Mi-lô họp 

lại, kéo đến tôn A-vi-me-léc lên làm vua, bên cạnh cây sồi trước bia 

đá ở Si-khem. 
7 Khi người ta báo tin ấy cho ông Giô-tham, ông liền lên đứng 

trên đỉnh núi Gơ-ri-dim, cất tiếng gọi và nói với những người kia 

rằng: “Hỡi các thân hào Si-khem! Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa 

cũng sẽ nghe các người. 
8 Cây cối đã lên đường đi xức dầu phong một vua cai trị chúng. 

Chúng nói với cây ô-liu: ‘Hãy làm vua cai trị chúng tôi!’  
9 Nhưng cây ô-liu nói với chúng: ‘Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của 

tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, 

mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?’  
10 Cây cối liền nói với cây vả: ‘Hãy đến làm vua cai trị chúng 

tôi!’ 11 Nhưng cây vả bảo chúng: ‘Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và 

trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?’  
12 Bấy giờ cây cối nói với cây nho: ‘Hãy đến làm vua cai trị 

chúng tôi!’ 13 Nhưng cây nho bảo chúng: ‘Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ 

rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn 

khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?’ 
14 Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: ‘Hãy đến làm vua cai trị 

chúng tôi!’  
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15 Bụi gai trả lời cây cối: ‘Nếu quả thật các ngươi xức dầu 

phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng 

ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá 

hương Li-băng!’ 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 20, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

1) Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã 

chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào! Lòng vua ước nguyện sao, 

Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ 

chối. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

2) Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng, Ngài 

đội cho vua. Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng 

dài lâu, tuổi thọ miên trường. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

3) Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài 

cho vua được oai phong lẫm liệt. Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc 

đến muôn đời, và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan 

Thánh. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ed 34, 1-11 

Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, 

để chiên của ta không còn làm mồi cho chúng nữa. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, hãy 

tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy 

nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán 

thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho 

mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? 3 Sữa các  
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ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn 

đàn chiên lại không lo chăn dắt. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không 

làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; 

chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi 

không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi 

thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 5 Chiên của Ta tán 

loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán 

loạn. 6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. 

Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, 

chẳng ai kiếm tìm. 
7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. 8 Ta lấy mạng 

sống Ta mà thề - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -, bởi 

chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu 

mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn 

chiên của Ta, 9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa: 10 Đức 

Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại các mục tử. 

Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và 

các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của 

Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho 

chúng nữa. 
11 Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, 

chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 20, 1-16a 

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1.3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra 

mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả 

thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho 

làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 

khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: “Cả các 

anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công 

bằng.” 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở 

ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và 

thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các 

anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” 7 Họ đáp: “Vì không ai  
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mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn 

nho!” 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi 

thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót 

tới những người vào làm trước nhất.” 9 Vậy những người mới vào 

làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan 

tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ 

được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một 

quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: 12 “Mấy người sau 

chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với 

chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại 

còn bị nắng nôi thiêu đốt.” 13 Ông chủ trả lời cho một người trong 

bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng 

thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà 

đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 

bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về 

những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra 

ghen tức?” 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn 

những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Tl 11, 29-39a 

Hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, 

con sẽ dâng người đó làm lễ toàn thiêu. 

Trích sách Thủ lãnh. 
29 Khi ấy, Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã 

sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa 

Ga-la-át ông qua đánh con cái Am-mon. 30 Ông Gíp-tác khấn hứa 

với Đức Chúa rằng: “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, 31 

thì -khi con đã thắng con cái Am-mon mà trở về bình an- hễ người 

nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức 

Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.” 32 Ông Gíp-tác qua bên 

con cái Am-mon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao 

chúng vào tay ông. 33 Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-e cho tới gần 

Min-nít, tất cả là hai mươi thành, và cho tới A-vên Cơ-ra-mim. Thật 

là một cuộc đại bại: con cái Am-mon bị hạ nhục trước mặt con cái 

Ít-ra-en. 
34 Khi ông Gíp-tác trở về Mít-pa, tới nhà ông, thì này con gái 

ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc 

nhất của ông: ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. 35 

Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói: “Ôi, con gái của cha, thật 

con làm khổ cha rồi! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất 

hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và 

không thể rút lại được.” 36 Cô thưa với ông: “Thưa cha, cha đã trót 

mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con 

như lời cha đã khấn hứa, vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con 

cái Am-mon, kẻ thù của cha.” 37 Cô lại nói với cha: “Con chỉ xin  
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cha điều này thôi, là hoãn cho con hai tháng để cùng với bạn bè, con 

rảo quanh núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con.” 38 Ông nói: 

“Con cứ đi”, và ông để cho cô đi hai tháng. Cô ra đi cùng với các 

bạn, rảo quanh đồi núi mà khóc cho nỗi bất hạnh của mình. 39a  Hết 

hai tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn 

hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 39, 5.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với 

bọn kiêu căng, và những kẻ theo đường gian ác. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Ed 36, 23-28 

Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, 

sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
23 Đức Chúa phán như sau: “Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện 

vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã 

xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là  
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Đức Chúa -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- khi Ta biểu 

dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. 24 

Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các 

ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các 

ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi 

sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 
26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới 

vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các 

ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 27 Chính thần 

trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi 

theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. 
28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. 

Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 50, 12-13.14-15.18-19 

Đ. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ 

được  rửa sạch mọi vết nhơ. 

1) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ 

được  rửa sạch mọi vết nhơ. 

2) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ 

được  rửa sạch mọi vết nhơ. 
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3) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn 

thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng 

Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ 

chẳng khinh chê. 

Đ. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ 

được  rửa sạch mọi vết nhơ. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 94, 7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 22, 1-14 

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế 

và kỳ mục trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện 

một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi 

thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng 

họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn 

họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã 

dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến 

dự tiệc cưới!” 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ 

đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt 

các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn 

thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố 

của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà 

những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra 

các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” 10 Đầy tớ liền đi 

ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên 

phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 
11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó 

có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: “Này 

bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người  
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ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người 

phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, 

ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì 

nhiều, mà người được chọn thì ít.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            R 1, 1.3-6.14b-16.22 

Bà Na-o-mi trở về cùng với con dâu 

Người Mô-áp là Rút. Họ đã đến Bê-lem. 

Khởi đầu sách Rút. 
1 Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có 

một người tên là Ê-li-me-léc, cùng với vợ là Na-o-mi và hai con trai 

bỏ Bê-lem miền Giu-đa đến lập cư trong cánh đồng Mô-áp. 3 Sau 

đó, người chồng chết đi, còn lại bà vợ và hai người con. 4 Hai người 

này lấy vợ Mô-áp, một cô tên là Oóc-pa, cô kia tên là Rút. Họ ở lại 

đó chừng mười năm. 5 Một thời gian sau cả hai người con trai đều 

chết, còn lại bà Na-o-mi mất chồng, mất con. 6 Bà lên đường cùng 

với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Mô-áp mà trở về quê hương, vì 

tại cánh đồng Mô-áp, bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân  
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Người và cho họ có bánh ăn. 14b Oóc-pa ôm hôn từ giã mẹ chồng, 

còn Rút thì cứ khắng khít theo bà. 
15 Bà Na-o-mi nói: “Kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó 

và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi!” 
16 Rút đáp: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ 

nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân 

của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.”  
22 Thế là từ cánh đồng Mô-áp, bà Na-o-mi trở về cùng với con 

dâu người Mô-áp là Rút. Họ đến Bê-lem vào đầu mùa gặt lúa mạch. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 5-6a.6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ, và cậy 

trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là Đấng tạo thành trời đất 

với biển khơi , cùng muôn loài trong đó. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 
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Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ed 37, 1-14 

Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa, 

Hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Ngày ấy, tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí 

đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 

Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la 

liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi: “Hỡi con 

người, liệu các xương này có hồi sinh được không?” Tôi thưa: “Lạy 

Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” 4 Bấy 

giờ, Người bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi 

hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. 5 

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Đây Ta 

sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6 

Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ 

trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và 

các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là 

Đức Chúa.” 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng 

động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích 

lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân;  
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thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở 

nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; 

tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: Đức Chúa 

là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, 

hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi 

sinh.” 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền 

nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng 

lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể. 
11 Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó 

chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: “Xương cốt 

chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi 

đời!” 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Đức 

Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở 

huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các 

ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức 

Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi 

huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi 

và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất 

của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức 

Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 106, 2-3.4-5a.5b-7.8-9 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Họ sẽ cùng nói lên như vậy, những người được Chúa thương 

giải thoát; giải thoát cho khỏi tay địch thù, triệu tập về từ bao viễn 

xứ, khắp miền nam bắc, khắp ngả đông tây. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi, không thấy 

đường về chốn thành thị để định cư, vừa đói vừa khát, mạng sống 

đã hầu tàn. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa 

tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, dắt họ đi thẳng đường ngay lối, 

về chốn thành thị để định cư. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì 

những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Họng ráo khô, 

Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               Tv 24, 4b.5a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 22, 34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 
37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa 

của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều 

răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, 

cũng giống điều răn ấy, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như 

chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc 

vào hai điều răn ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 83, 10-11 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến, 

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh 

điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                  R 2, 1-3.8-11;4,13-17 

Đức Chúa đã không để cho bà phải thiếu người 

bảo tồn dòng dõi. Đó là cha của ông Gie-sê, là ông nội vua Đa-vít. 

Trích sách Rút. 
2.1 Bà Na-o-mi có một thân nhân bên họ nhà chồng, một người 

khá giàu, thuộc thị tộc Ê-li-me-léc. Người ấy tên là Bô-át. 2 Rút, 

người Mô-áp, nói với bà Na-o-mi: “Xin mẹ để con đi ra ruộng mót 

lúa đằng sau người nào có lòng nhân từ đoái nhìn con.” Bà trả lời: 

“Con cứ đi đi.” 3 Nàng đi và đến ruộng mót lúa đằng sau thợ gặt. 

Nàng may mắn gặp được một thửa ruộng của ông Bô-át, người 

trong thị tộc Ê-li-me-léc.  
8 Ông Bô-át nói với Rút: “Này con, con có nghe không? Đừng 

đi mót ở ruộng nào khác, cũng đừng rời khỏi đây, nhưng cứ theo sát 

các tớ gái của ta. 9 Con nhìn thửa ruộng chúng gặt và cứ đi theo 

chúng. Nào ta đã chẳng ra lệnh cho các tôi tớ không được đụng tới 

con sao? Nếu khát, con cứ đến chỗ để bình mà uống nước các tôi tớ 

đã múc.” 10 Rút liền cúi rạp xuống đất mà lạy ông, rồi nói: “Sao con 

lại được ông lấy lòng nhân từ đoái nhìn và quan tâm đến, dù con là 

một người ngoại quốc?” 11 Ông Bô-át đáp: “Người ta đã kể lại cho 

ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con 

mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương, mà đến 

với một dân trước kia con không hề biết tới”.  
4.13 Ít lâu sau ông Bô-át lấy cô Rút, và nàng trở thành vợ ông. 

Ông đến với nàng. Nhờ ơn Đức Chúa, nàng đã thụ thai và sinh một 

con trai. 14 Các phụ nữ nói với bà Na-o-mi: “Chúc tụng Đức Chúa, 

Đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng  
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dõi: tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Ít-ra-en! 15 Nó sẽ giúp bà lấy 

lại sức sống, và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già, vì người con 

dâu biết yêu quý bà đã sinh ra nó, nàng quý giá hơn bảy đứa con 

trai.” 16 Bà Na-o-mi bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Chính bà nuôi 

nấng đứa trẻ đó. 
17 Các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói: “Bà 

Na-o-mi đã sinh được một cháu trai.” Họ đặt tên cho nó là Ô-vết. 

Đó là cha của ông Gie-sê, là ông nội vua Đa-vít. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ed 43, 1-7a 

Vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Thiên sứ đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, 2 và 

này, vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào. Bấy 

giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức 

Chúa. 3 Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi Người đến  
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để huỷ diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi đã thấy bên 

sông Cơ-va. Bấy giờ, tôi sấp mặt xuống đất. 
4 Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về 

phía đông. 5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này 

vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 6 Tôi nghe có Đấng phán 

với tôi từ Đền Thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. 7  Đấng ấy 

phán với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai của Ta, đây là 

nơi Ta đặt các bàn chân của Ta. Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái  

Ít-ra-en, cho đến muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 

Đ. Vinh quang của Chúa, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng 

lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ 

Chúa, để vinh quang của Người, hằng chiếu toả trên đất nước chúng 

ta. 

Đ. Vinh quang của Chúa, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Vinh quang của Chúa, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta 

3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Vinh quang của Chúa, hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta 

Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 23, 1-12 

Họ nói mà không làm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người 

rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông  

Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, 

hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà 

không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, 

nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi 

việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật 

lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong 

đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người 

ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy”.  
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ 

có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em 

cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có 

một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 

người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh 

em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ 

được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Tv 129,7 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. 

Hoặc:            Ga 6, 51a 

Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này 

sẽ được sống muôn đời”. 
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CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1                    Is 22, 19-23 

Chía khóa nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
19 Đức Chúa phán những lời này với ông Sép-na, tể tướng triều 

đình:  

 “Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,  

 Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. 
20 Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta  

 là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. 
21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,  

 cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,  

 quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,  

 nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa. 
22 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.  

 Nó mở ra thì không ai đóng được,  

 nó đóng lại thì không ai mở được. 
23 Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,  

 nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 137, 1-2a.2bc-3.6 và 8bc 

Đ. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công 

trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 
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Đ. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công 

trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công 

trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

3) Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa 

ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Việc Chúa làm cho 

con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Đ. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công 

trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. 

Bài đọc 2                 Rm 11, 33-36 

Muôn vật đều do Người mà có, 

nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
33 Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của 

Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho 

thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! 34 Thật vậy, ai đã biết 

tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? 35 Ai đã cho 

Người trước, để Người phải trả lại sau? 36 Vì muôn vật đều do 

Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin 

tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 16, 13-20 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá,  

Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được 

nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
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CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1            Gs 24,1-2a.15-17.18b 

Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, 

vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. 

Trích sách Giô-suê. 
1 Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và 

triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ 

đứng trước nhan Thiên Chúa. 2 Ông Giô-suê nói với toàn dân: 15 

“Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay 

anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em 

đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri 

mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi 

sẽ phụng thờ Đức Chúa.”  
16 Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để 

phụng thờ các thần khác! 17 Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của 

chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất 

Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn 

lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi 

dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. 18b Về phần chúng tôi, chúng tôi 

sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 33, 2-3.17-16.18-19.20-21.22-23 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ 

kêu. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn 

nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm 

thần thất vọng ê chề. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa 

giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu 

một khúc cũng không giập gãy. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt 

vào thân. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa 

không bị phạt bao giờ. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 2                    Ep 5, 21-32 

Mầu nhiệm này thậy là cao cả. 

Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
21 Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng 

phục lẫn nhau. 22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục 

Chúa, 23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội 

Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của 

Người. 24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ 

cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô 

yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 26 như vậy, 

Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng  
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sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, 

nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như 

yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 29 Quả vậy, có 

ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm 

sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội 

Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 31 Sách 

Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32 

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội 

Thánh. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Ga 6, 54a.60-69 

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? 

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
54 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố: “Ai 

ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” 60 Nghe vậy, 

nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà 

nghe nổi?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ 

đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy 

làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con 

Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, 

chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và 

là sự sống. 
64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay 

từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ 

nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không  
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ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ 

lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 
67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh 

em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: 

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có 

những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã 

tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1                    Is 66, 18-21 

Người ta cũng sẽ đưa tất cả 

những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
18 Đức Chúa phán như sau: Ta biết rõ việc làm và ý định của 

chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến 

và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu 

và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là 

những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những 

hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh  
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quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 

Đức Chúa phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén 

dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả 

những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến 

dâng Đức Chúa -đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà- về 

trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ 

chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - Đức Chúa phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                     Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2            Dt 12, 5-7.11-13 

Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
5 Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với 

anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa 

sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai 

thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi 

cho vọt.  
7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử 

với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà 

người cha không sửa dạy?  
11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy 

buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ 

gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho 

những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy 

sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, 

còn được chữa lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 13, 22-30 

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc 

đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các 

thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa 

Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người 

bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói  
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cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể 

được. 
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em 

còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho 

chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không 

biết các anh từ đâu đến!’  26 Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã 

từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy 

trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta 

không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả 

những quân làm điều bất chính!’  
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông 

Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong 

Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ 

đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 
30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những 

kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 1 Tx 1, 1-5.8b-10 

Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng  

mà quay về với Thiên Chúa thế nào,  

chờ đợi Con của Người mà Người đã cho trỗi dậy từ cói chết. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín 

hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội 

Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa  

Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. 
2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi 

nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, 3 và trước mặt Thiên Chúa là 

Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em 

làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, 

và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta 

là Đức Giê-su Ki-tô. 
4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, 

chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, 5 vì khi chúng tôi 

loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi 

nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu 

xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để 

mưu ích cho anh em.  
8b Đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào 

Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. 9 Khi 

nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón 

làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa 

thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, 10 và  
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chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa 

đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát 

cơn thịnh nộ đang đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              2 Tx 1, 1-5.11b-12 

Danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, 

sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người. 

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội 

Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong 

Chúa Giê-su Ki-tô. 2 Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giê-su  

Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về 

anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển 

mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với 

người khác cũng gia tăng. 4 Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em 

trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và 

có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. 5 Đó là dấu 

cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh: anh em sẽ được coi là xứng 

đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh 

em chịu đau khổ. 
11b Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng 

với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện 

chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như 

vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi 

anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của 

Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 95, 1-2a.2b-3.4-5 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 
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2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn 

chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, 

Người sáng tạo trời cao. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 23, 13-22 

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người 

Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người 

Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên 

hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người 

cũng không để họ vào. 14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và 

người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà 

goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người 

sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. 
15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả 

hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người 

theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng 

xuống hoả ngục gấp đôi các người. 
16 “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các 

người bảo: “Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn 

ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.” 17 Đồ ngu si 

mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của  
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thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà 

thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà 

thề, thì bị ràng buộc.” 19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là 

nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy ai chỉ 

bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và 

ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 

Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự 

trên đó mà thề.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           1 Tx 2, 1-8 

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những  

Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp 

chúng tôi không phải vô ích. 
2 Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại  

Phi-líp-phê; nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, 

qua những cuộc chiến đấu gay go. 3 Lời giảng của chúng tôi không 

do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, 4 nhưng 

vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho 

chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa 

lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện 

tâm hồn chúng tôi. 5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, 

như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy 

lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám; 6 không bao giờ chúng tôi đã 

tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay 

người khác, 7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, 

với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô.  

Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, 

chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh 

em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của 

Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở 

nên những người thân yêu của chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 138, 1-3.4-6 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

2) Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am 

tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, 

Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con 

chẳng sao vươn tới! 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              2 Tx 2, 1-3a.14-17 

Anh em hãy nắm giữ các truyền thống  

chúng tôi đã dạy cho anh em. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều 

này: 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc 

đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh 

em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. 3  

Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.  
14 Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu 

gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta 

là Đức Giê-su Ki-tô. 15 Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và 

nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói 

hay bằng thư từ. 16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và 

xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã 

dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy 

trông tốt đẹp, 17 xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được 

vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 95, 10.11-12a.12b-13 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

1) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

2) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 
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3) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 23, 23-26 

Các điều này vẫn cứ phải làm,  

mà các điều kia thì không được bỏ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
23 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người  

Pha-ri-sêu rằng; “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người 

Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì 

là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là 

công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà 

các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù 

quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. 
25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu 

đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên 

trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người 

Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước 

đã, để bên ngoài cũng được sạch. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 
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Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 1 Tx 2, 9-13 

Đêm ngày chúng tôi đã làm việc, 

loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của 

chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng 

cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo 

Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em. 10 Anh em làm chứng, và 

Thiên Chúa cũng chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, 

chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê 

trách được. 11 Anh em biết: chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong 

anh em như cha với con; 12 chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van 

nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em 

vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. 
13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn 

Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, 

anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời 

Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh 

em là những tín hữu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 138, 7-8.9-10.11-12ab 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

1) Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất 

được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới 

âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

2) Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi 

chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh 

tay hùng mạnh giữ lấy con. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

3) Con tự nhủ: Ước gì bóng tối bao phủ tôi, và ánh sáng quanh 

tôi thành đêm tối! Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, 

và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              2 Tx 3, 6-10.16-18 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền 

cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không 

theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. 
7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi 

thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. 8 

Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó 

nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 9 

Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, 

nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 10 Thật vậy, khi còn ở 

với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì 

cũng đừng ăn!  
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16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em 

được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất 

cả anh em. 
17 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký 

trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em 

được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 127, 1-2.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             1 Ga 2, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, 

tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 23, 27-32 

Các người là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
27 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người 

Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người 

Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên 

ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ 

mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính 

trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác! 
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29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu 

đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho 

những người công chính. 30 Các người nói: “Nếu như chúng ta sống 

vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài 

mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng 

các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì 

các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi! 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 1 Tx 3, 7-13 

Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau  

và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
7 Thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, 

chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải 

chịu. 8 Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng 

vững trong Chúa. 9 Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh 

em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên  
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Chúa chúng ta? 10 Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho 

được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin 

của anh em. 
11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta 

là Đức Giê-su san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. 
12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với 

mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương 

của chúng tôi đối với anh em vậy. 13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em 

được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng 

chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức 

Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 89, 3-4.12-13.14 và 17 

Đ.  Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

1) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ.  Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

2) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ.  Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

3) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng, 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng 

con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 
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Đ.  Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 1, 1-9 

Trong Đức Ki-tô Giê-su,  

anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín 

hữu Côrintô. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của 

Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 
2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã 

được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân 

thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa 

của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho 

anh em ân sủng và bình an. 
4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ 

Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong 

Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương 

diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của 

Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào 

lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong 

lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh 

quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc 

đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày 

của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung 

thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người 

là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 144, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
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1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

2) Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa, và truyền 

tụng những chiến công của Ngài, tuyên bố Ngài oai phong vinh 

hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

3) Bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ, loan truyền rằng: 

Ngài cao cả lắm thay! Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng, hoan 

hô Ngài công chính. 

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 24, 42-51 

Anh em hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
42 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Vậy anh em 

hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em 

đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ 

trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình 

đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ 

phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 
45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông 

chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng 

giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang 

làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc 

tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ  
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bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các 

đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ 

ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và 

ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, 

người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           1 Tx 4, 1-8 

Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào 

cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy 

nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh 

em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. 2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy 

quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. 
3 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh 

gian dâm, 4 mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống 

cách thánh thiện và trong danh dự, 5 chứ không buông theo đam mê  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. 6 

Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em 

mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi 

đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. 7 Thật vậy, Thiên Chúa đã 

không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. 8 Vậy ai 

khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một 

người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa; Đấng hằng ban cho 

anh em Thánh Thần của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 96, 1 và 2b.5-6.10.11-12 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Bệ ngai rồng là công minh chính trực. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

2) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan, vị Chúa Tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

3) Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác, Người giữ gìn tính 

mạng kẻ hiếu trung, giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

4) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm 

rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính 

hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 1, 17-25 

Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh,  

là sự điên rồ đối với loài người. Nhưng đối với những ai được  

Thiên Chúa kêu gọi, thì đó là sự khôn ngoan. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
17 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, 

nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng 

lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 18 Thật 

thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ 

đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được 

cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có lời chép 

rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ 

sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu? 

Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại 

đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? 21 

Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết 

Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những 

điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-

thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn 

ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái 

khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn 

cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 32, 1-2.4-5.10-11 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 
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1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

3) Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, Người phá tan ý định 

chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng 

Người vạn kiếp trường tồn. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 25, 1-13 

Chú rể kia rồi, ra đón đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú 

rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô 

khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến 

chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: 

“Chú rể kia rồi, ra đón đi!” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức 

dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin 

các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” 9 

Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, 

các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì 

chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc  
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cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng 

đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ 12 

Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai 

cả!’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 

giờ nào.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 

Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85,1-3 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, xin cứu độ tôi tớ Ngài 

đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 1 Tx 4, 9-11 

Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
9 Thưa anh em, về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho 

anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu 

nhau, 10 và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em 

trong toàn miền Ma-kê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. 11 Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo 

việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã 

truyền cho anh em. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 87, 1.7-8.9 

Đ. Chúa xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

2) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với 

toàn thể dân cư! Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng 

trước tôn nhan Chúa. 

Đ. Chúa xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

3) Vì Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu 

theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Đ. Chúa xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát 

xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 

thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự  
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hào thì hãy tự hào trong Chúa.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 32, 12-13.18-19.20-21 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào, Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở 

Thánh Danh. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 25, 14-30 

Được giao ít mà anh đã trung thành, 

hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho 

họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác 

nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 
16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời 

được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn 

giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính 

sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 22 Người đã lãnh 

hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 

hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23 Ông chủ nói với 

người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít 

mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh!” 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng 

tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem 

chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” 26 

Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc 

của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời 

chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho 

người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ 

có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên 

ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 103, 13-14 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất Ngài 

sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. 
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Hoặc:              Ga 6, 54 

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và 

tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. 
 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1                      Gr 20, 7-9 

Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
7  Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,  

 và con đã để cho Ngài quyến rũ.  

 Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.  

 Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ,  

 để họ nhạo báng con. 
8  Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,  

 phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá huỷ!”  

 Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục  

 và chế giễu suốt ngày. 
9  Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người,  

 cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.”  

 Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,  

 âm ỉ trong xương cốt.  

 Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 62, 2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 
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1) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này 

mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

2) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 

uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng 

sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

3) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 

khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng 

con rộn rã khúc hoan ca. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

4) Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn 

hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền 

lực, Ngài che chở phù trì. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

Bài đọc 2                     Rm 12, 1-2 

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên 

nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh 

thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em 

thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy 

cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể 

nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái 

gì hoàn hảo. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 21-27 

Ai muốn theo Thấy, phải từ bỏ chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người 

phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các 

thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống 

lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: 

“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 

Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng 

sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư 

tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”  
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, 

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai 

muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta 

được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? 

Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, 

cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng 

phạt ai nấy xứng việc họ làm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 
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Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1                Đnl 4, 1-2.6-8 

Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em,  

cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
1 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Giờ đây, hỡi  

Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh 

em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và 

sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha 

ông anh em, ban cho anh em. 2 Anh em đừng thêm gì vào lời tôi 

truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh 

lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh 

em. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ 

được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất 

cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là 

một dân khôn ngoan và thông minh!” 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào 

được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần 

chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? 8 Có dân tộc vĩ đại nào 

được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật 

mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? 

1) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? 

Bài đọc 2           Gc 1, 17-18.21b-22.27 

Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành. 

Trích thư Thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
17 Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều 

do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; 

nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển 

vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra 

chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của 

Người. 
21b Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng 

anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. 
22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông 

mà lừa dối chính mình.  
27 Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa 

Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình 

cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Gc 1, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà 

sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo 

của Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 7, 1-8a.14-15.21-23 

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, 

mà duy trì truyền thống của người phàm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp 

quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ 

thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa 

rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều 

nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa 

tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi 

mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ 

và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: 

“Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ 

để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật 

đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết 

rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì 

lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý 

chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều 

răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”  
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi 

người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên 

ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế 

được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con 

người ra ô uế.  
21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà 

dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, 

trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả  
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những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con 

người ra ô uế.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1                     Hc 3, 17-18.20.28-29 

Càng tự hạ, con càng được đẹp lòng Đức Chúa. 

Trích sách Huấn ca. 
17 Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, 

 thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. 
18 Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,  

 như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. 
20 Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao:  

 Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. 
28 Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,  

 vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. 
29 Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,  

 kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 67, 4-5ac.6-7ab.10-11 

Đ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo 

có chỗ nương thân. 

1) Những người công chính, múa nhảy mừng vui trước mặt 

Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn 

ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. 

Danh Người là Đức Chúa. 

Đ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo 

có chỗ nương thân. 

2) Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa 

cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc. 

Đ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo 

có chỗ nương thân. 

3) Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu 

hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của 

Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu 

đối với kẻ khó nghèo. 

Đ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo 

có chỗ nương thân. 

Bài đọc 2              Dt 12, 18-19.22-24a 

Anh em đã tới Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
18 Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới 

một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và 

giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến 

những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa.  
22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa 

hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. 

Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của  
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Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới 

cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những 

người công chính đã được nên hoàn thiện. 24  Anh em đã tới cùng vị 

Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Lc 14, 1.7-14 

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh 

nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.  
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên 

nói với họ dụ ngôn này: 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng 

ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng 

được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến 

nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ 

phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, 

thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 

‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước 

mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”   
12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông 

đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà 

con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế 

ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những 

người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp  
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lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong 

ngày các kẻ lành sống lại.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               1 Tx 4, 13-18 

Những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi 

không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn 

phiền như những người khác, là những người không có niềm hy 

vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, 

thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 15 Dựa vào lời của 

Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người 

đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta 

sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. 16 Vì khi  
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hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của 

Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những 

người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 17 rồi đến 

chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta 

sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên 

không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 18 

Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 95, 1 và 3.4-5.11-12a.12b-13 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

2) Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn 

chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, 

Người sáng tạo trời cao. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

3) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

4) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 2, 1-5 

Chúng tôi rao giảng cho anh em 

Đức Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 97-98.99-100.101-102 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

1) Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt 

ngày cứ suy đi gẫm lại! Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch 

thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

2) Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm 

suy thánh ý; am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài, con 

đã tuân theo. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 

3) Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ 

được lời Ngài. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính 

Ngài chỉ giáo cho con. 

Đ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao! 
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Tung hô Tin Mừng           x. Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 4, 16-30 

Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, 

Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
16 Hôm ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh 

trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày 

sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách 

ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí 

Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo 

Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị 

giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả 

lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của 

Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, 

rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục 

những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.  

Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” 
23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: 

Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe 

nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê 

ông xem nào!” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một 

ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi 

trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, 

thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai 

đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành  
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Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu 

gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào 

được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”  
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ 

đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ 

kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng 

Người băng qua giữa họ mà đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           1 Tx 5, 1-6.9-11 

Đức Giê-su đã chết vì chúng ta, 

để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không 

cần ai viết cho anh em. 2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa 

sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: “Bình an biết bao, 

yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn  
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đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai 

trốn thoát được. 
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như 

kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con 

cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc 

về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, 

nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.  
9 Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn 

thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, 10 Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, 

chúng ta cũng sống với Người. 11 Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và 

xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 26, 1.4.13-14 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 Cr 2, 10b-16 

Con người sống theo tính tự nhiên,  

thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa;  

con người sống theo Thần Khí, thì xét đoàn được mọi sự. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10b Thưa anh em, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì 

sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 11 Vậy ai trong loài người biết được 

những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người 

trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên 

Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 12 Phần chúng 

ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần 

Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên 

Chúa đã ban cho chúng ta. 13 Để nói về những điều đó, chúng tôi 

không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài 

người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi 

dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về 

Thần Khí. 14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận 

những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ 

không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. 
15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, 

mà chẳng có ai xét đoán được người đó. 16 Thật vậy, ai đã biết tư 

tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết 

được tư tưởng của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 144, 8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 

Đ. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. 

1) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. 
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2) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. 

3) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. 

4) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè 

nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 4, 31-37 

Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
31 Bấy giờ, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền 

Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt 

về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to 

lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến 

ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là 

Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: 

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống 

giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 

Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? 

Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong 

vùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Cl 1, 1-8 

Lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em cũng như toàn thế giới. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức 

Ki-tô Giê-su, và anh Ti-mô-thê là người anh em, 2 kính gửi dân 

thánh tại Cô-lô-xê, là những anh em tín hữu trong Đức Ki-tô. Xin 

Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an. 
3 Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. 4 Thật 

vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức  

Ki-tô Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh; 
5 lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh 

em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời 

chân lý là Tin Mừng 6 đến với anh em; Tin Mừng này đang sinh hoa  
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trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng 

vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên 

Chúa thực sự là gì. 7 Anh em đã học hỏi điều này với anh Ê-páp-ra 

là người đồng sự yêu quý của chúng tôi và là người thay thế chúng 

tôi với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Ki-tô. 8 Chính 

anh đã cho chúng tôi hay về lòng mến mà Thần Khí ban cho anh 

em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 51, 10.11 

Đ. Lạy Chúa, tôi tin cậy vào tình thương Chúa, mãi mãi đến 

muôn đời. 

1) Phần tôi, khác gì cây ô-liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa, 

tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa, mãi mãi đến muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, tôi tin cậy vào tình thương Chúa, mãi mãi đến 

muôn đời. 

2) Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra 

tay. Trước mặt những người hiếu trung với Chúa, con trông đợi 

danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. 

Đ. Lạy Chúa, tôi tin cậy vào tình thương Chúa, mãi mãi đến 

muôn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 3, 1-9 

Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng  

của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em 

như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với 

những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ 

trong Đức Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng 

thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn  
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còn không chịu nổi, 3 vì anh em còn là những con người sống theo 

tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì 

anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và 

theo thói người phàm sao? 4 Khi người này nói: “Tôi, tôi thuộc về 

ông Phao-lô”, và người khác: “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì 

anh em chẳng là người phàm tục sao? 
5 Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp 

cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 

Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn 

lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên 

Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới 

đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của 

mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh 

em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 32, 12-13.14-15.20-21 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào, Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi 

người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở 

Thánh Danh. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 
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Tung hô Tin Mừng               Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho 

kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 4, 38-44 

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa  

cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông  

Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin 

Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, 

và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ 

bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và 

chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là 

Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì 

chúng biết Người là Đấng Ki-tô. 
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm 

Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo 

Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan 

báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi 

được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội 

đường miền Giu-đê. Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Cl 1, 9-14 

Chúa Cha đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, 

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
9 Thưa anh em, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi 

cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em 

được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết 

mà Thần Khí ban cho. 10 Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa 

đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái 

là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. 11 

Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên 

mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. 
12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em 

trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh 

trong cõi đầy ánh sáng. 
13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa 

vào vương quốc Thánh Tử chí ái; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu 

chuộc, được thứ tha tội lỗi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 97, 2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

1) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 
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Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

2) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

3) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 3, 18-23 

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, 

 và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có 

ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên 

rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên 

rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ 

khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời rằng: Tư 

tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng 

ngoài. 
21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều 

thuộc về anh em; 22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả 

thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều 

thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại 

thuộc về Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. 
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1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 4, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 5, 1-11 

Các ông bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân 

chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 

Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh 

cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 

chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo 

thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền 

Người giảng dạy đám đông. 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã 

vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi 

hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc  
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thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su 

và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, 

thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt 

ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 

Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ 

là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 

hết mọi sự mà theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Cl 1, 15-20 

Muôn loài đều do Thiên Chúa tạo dựng, 

nhờ Đức Ki-tô và cho Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
15  Đức Giê-su Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, 

 là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 
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16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành  

 trên trời cùng dưới đất,  

 hữu hình với vô hình.  

 Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng  

 hay là bậc quyền năng thượng giới,  

 tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng  

 nhờ Người và cho Người. 
17 Người có trước muôn loài muôn vật,  

 tất cả đều tồn tại trong Người. 
18 Người cũng là đầu của thân thể,  

 nghĩa là đầu của Hội Thánh;  

 Người là khởi nguyên,  

 là trưởng tử  

 trong số những người từ cõi chết sống lại,  

 để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. 
19 Vì Thiên Chúa đã muốn 

 làm cho tất cả sự viên mãn  

 hiện diện ở nơi Người, 
20 cũng như muốn nhờ Người  

 mà làm cho muôn vật  

 được hoà giải với mình.  

 Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,  

 Thiên Chúa đã đem lại bình an 

 cho mọi loài dưới đất  

 và muôn vật trên trời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 
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2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 4, 1-5 

Chúa phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ 

của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải 

chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời 

xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy 

mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng 

đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử 

tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước 

kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 

thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen 

thưởng đích đáng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 36, 3-4.5-6.27-28a.39-40 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 
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1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

3) Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi 

vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu 

trung. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

4) Chính nhân được Chúa thương cứu độ, và bảo vệ chở che 

trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát 

khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 5, 33-39 

Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; 

ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
33 Một hôm, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức 

Giê-su rằng: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ 

người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” 34 Đức 

Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn 

chay, khi chàng rể còn ở với họ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; 

ngày đó, họ mới ăn chay.”  
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36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo 

mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà 

miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. 
37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới 

sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì 

phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm 

rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 85, 3.5 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt 

ngày. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

moi kẻ kêu xin. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Cl 1, 21-23 

Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, 

để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
21 Thưa anh em, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù 

địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của 

anh em. 22 Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương 

bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với 

Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì  
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đáng trách trước mặt Người. 23 Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, 

cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà 

lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin 

Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, 

Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 53, 3-4.6 và 8 

Đ. Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền 

năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện 

cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. 

Đ. Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi. 

2) Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng 

nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng 

danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. 

Đ. Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 4, 6b-15 

Chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, anh em phải theo gương tôi và anh A-pô-lô, mà 

học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì đã viết”, kẻo sinh ra kiêu 

ngạo, theo người này mà chống người khác. 7 Thật vậy, nào có ai 

coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? 

Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận 

lãnh? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi! Không có chúng tôi, 

anh em đã làm vua rồi! Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng 

được làm vua với anh em! 9 Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã 

đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, 

bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài  
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người! 10 Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn 

ngoan trong Đức Ki-tô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh 

mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. 11 Cho 

đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và 

lang thang phiêu bạt; 12 chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị 

nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; 13 bị 

vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã 

nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. 
14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, 

nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. 
15 Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, 

anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô  

Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 144, 17-18.19-20.21 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

1) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

2) Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện, nghe tiếng họ kêu 

than, và ban ơn giải cứu, Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người, 

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

3) Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết 

thảy, nào chúc tụng Thánh Danh, đến muôn thuở muôn đời! 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 
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Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Lc 6, 1-5 

Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng 

lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người 

Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm 

ngày sa-bát?”  
3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách 

sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào 

nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh 

này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5 Rồi Người nói: “Con 

Người làm chủ ngày sa-bát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài. 

Hoặc:           Mt 5, 9-10 

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được vào 

Nước Trời. 
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CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1                      Ed 33, 7-9 

Nếu ngươi không nói để cảnh báo đứa gian ác, 

thì máu nó, Ta sẽ đòi ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
7 Đức Chúa phán như sau: “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã 

đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ 

miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. 8 Nếu Ta phán 

với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, 

mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, 

thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi 

ngươi đền nợ máu nó. 9 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác 

phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì 

nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng 

sống mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
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Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: 

Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

Bài đọc 2                   Rm 13, 8-10 

Yêu thương là chu toàn Lề Luật. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
8 Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương 

thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, 

các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết 

người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các 

điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân 

cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng 

loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hòa giảu với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hòa giải. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng               Mt 18, 15-20 

Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh 

em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh 

với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được 

người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một 

hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời 

hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa 

Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó 

như một người ngoại hay một người thu thuế. 
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những 

điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi 

những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong 

anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 

thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1                      Is 35, 4-7a 

Mắt người mù mở ra, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
4  Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ!  

 Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,  

 ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.  

 Chính Người sẽ đến cứu anh em.”  
5  Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. 
6  Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,  

 miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.  

 Vì có nước vọt lên trong sa mạc,  

 khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. 
7a Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,  

 đất khô cằn có mạch nước trào ra. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                        Gc 2, 1-5 

Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó, 

để họ thừa hưởng vương quốc Người hay sao? 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. 2 Quả vậy, 

giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn 

vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc 

tồi tàn, cũng bước vào, 3 mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc 

lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với 

người nghèo, anh em lại nói: “Đứng đó!” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân 

tôi đây!”, 4 thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm 

phán đầy tà tâm đó sao? 
5 Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên 

Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để 

họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã 

hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng          x. Mt 4, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước 

trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  
Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 7, 31-37 

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Hôm ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến 

biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người 

vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên 

anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào 

lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người 

ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: 

hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh 

ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể 

chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng 

đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng 

tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1                    Kn 9, 13-18 

Ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? 

Trích sách Khôn ngoan. 
13 Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa?  

 Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? 
14 Chúng con vốn là loài phải chết,  

 tư tưởng không sâu, lý luận không vững. 
15 Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng,  

 cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống  

 vì lo nghĩ trăm bề. 
16 Những gì thuộc hạ giới,  

 chúng con đã khó mà hình dung nổi,  

 những điều vừa tầm tay,  

 đã phải nhọc công mới khám phá được,  

 thì những gì thuộc thượng giới,  

 có ai dò thấu nổi hay chăng? 
17 Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời,  

 chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan,  

 chẳng gửi thần khí thánh? 
18 Chính vì thế mà đường lối người phàm  

 được sửa lại cho thẳng,  

 cũng vì thế mà con người được dạy cho biết  

 những điều đẹp lòng Ngài,  

 và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 89, 3-4.5-6.12-13.14 và 17 

Đ.  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ.  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

2) Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc 

ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng 

còn. 

Đ.  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ.  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng, 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng 

con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 

Đ.  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 
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Bài đọc 2            Plm 9b-10.12-17 

Xin anh hãy đón nhận anh Ô-nê-xi-mô, không phải  

như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi ông Phi-lê-môn. 
9b Anh Phi-lê-môn thân mến, tôi, Phao-lô, một người đã già và 

hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su, 10 tôi van xin 

anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng 

xích, đó là Ô-nê-xi-mô, 12 tôi xin gửi nó về cho anh; xin anh hãy 

đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. 13 Phần tôi, tôi cũng muốn 

giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị 

xiềng xích vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không 

có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn 

cưỡng, chứ không phải tự nguyện. 15 Nó đã xa anh một thời gian, có 

lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 16 không phải được lại một 

người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh 

em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng 

thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em 

trong Chúa. 17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy 

đón nhận nó như đón nhận chính tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Tv 118, 135 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi 

tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ: 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được.  Từ bỏ hết những gì mình có 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để 

hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30’ 

Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                       Cl 1, 24 – 2,3 

Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, để rao giảng  

mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
1.24 Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì 

anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin 

mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội 

Thánh. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch 

Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải 

rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã 

được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được 

tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được 

biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân 

ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho 

chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng 

chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người 

với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 

Đức Ki-tô. 29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, 

nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. 
2.1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế 

nào vì anh em, vì những người Lao-đi-ki-a, và vì bao người khác 

chưa thấy tôi tận mắt; 2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm 

hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ 

đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu 

nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Ki-tô, 3 trong Người có cất giấu 

mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                                   Tv 61, 6-7.9 

Đ. Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang. 

1) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên 

hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 

ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Đ. Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang. 

2) Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt 

Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu. 

Đ. Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 5, 1-8 

Anh em hãy loại bỏ men cũ; quả vậy, 

Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy 

ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân 

ngoại: có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình! 
2 Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo! Lẽ ra anh em đã phải than 

khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em! 3 

Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt, 

tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. 4 Trong 

một buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân 

danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và với quyền năng của 

Người, 5 chúng ta phải nộp con người đó cho Xa-tan, để phần xác 

nó bị huỷ diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong Ngày của Chúa. 
6 Lý do khiến anh em vênh vang chẳng đẹp đẽ gì! Anh em 

không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy 

lên sao? 7 Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh 

em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm 

chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 8 Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ,  
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là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng 

tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 5, 5-6a.6b-7.12 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

1) Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được 

ở với Ngài, trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững! 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

2) Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh 

tởm lũ giết người, gớm ghê phường giảo quyệt. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

3) Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ 

hoan, và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến 

yêu Danh Thánh, nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn 

con. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 6, 6-11 

Ngày sa-bát được phép cứu mạng người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở 

đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người 

Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát 

không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang 

suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng 

giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với 

họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay 

điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ 

tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy 

và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và 

bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Cl 2, 6-15 

Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: 

Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
6 Thưa anh em, như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm 

Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7 Anh em hãy bén rễ 

sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy 

dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan 

chứa niềm tri ân cảm tạ. 
8 Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và 

những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và 

theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô. 
9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện 

diện cách cụ thể, 10 và trong Người, anh em được sung mãn: Người 

vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. 
11 Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải 

phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Ki-tô, 

có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. 12 Anh em đã cùng được 

mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với 

Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người 

trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em 

đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa 

đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban 

ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 
14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới 

luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách  
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đóng đinh nó vào thập giá. 15 Người đã truất phế các quyền lực thần 

thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám 

rước khải hoàn của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 144, 1-2.8-9.10-11 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

1) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán 

dương Chúa, và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày 

lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn 

thuở muôn đời. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

3) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 Cr 6, 1-11 

Anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, 

lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người 

trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không 

đến trước mặt những người trong dân thánh! 2 Nào anh em chẳng 

biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét 

xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư? 
3 Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao?  
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Phương chi là những việc đời này! 4 Thế mà khi phải xét xử những 

việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm 

quan toà! 5 Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh 

em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp 

giữa anh em mình ư? 6 Đằng này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, 

lại còn đem nhau ra trước toà những người không có đức tin! 7 Dù 

sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh 

em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em 

chẳng thà chịu thiệt thòi? 8 Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và 

bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình!   
9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không 

được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. 

Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian, 10 

những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ 

không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. 11 Trước kia, có vài 

người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, 

được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô 

và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 12-19 

Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. 

Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và 

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, 

Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông 

Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, 

anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê,  

Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê,  

Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 
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17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một 

chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân 

chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên 

hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành 

bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa 

lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực 

tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Cl 3, 1-11 

Anh em đã chết cùng với Đức Ki-tô; anh em  

hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, 

nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang 

ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì 

thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 

Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn 

sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, 

và cùng Người hưởng phúc vinh quang. 
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con 

người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và 

tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. 6 Chính vì những 

điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ 

không vâng phục. 7 Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi 

anh em còn sống giữa những người ấy. 8 Nhưng nay, cả anh em nữa, 

hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào 

là thoá mạ, ăn nói thô tục. 
9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ 

với những hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con người 

mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để 

được ơn thông hiểu. 11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay 

Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng 

chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 144, 2-3.10-11.12-13ab 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

2) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 
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3) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 7, 25-31 

Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. 

Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
25 Thưa anh em, về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào 

của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người     

-nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm. 26 Vậy tôi nghĩ 

rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi 

nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. 27 Bạn đã kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. 28 Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì 

cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng 

chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những 

nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi 

điều đó. 
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian 

chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như 

không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 

chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ 

hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt 

thế gian này đang biến đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 44, 11-12.14-15.16-17 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 
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1) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

2) Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu 

vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các 

trinh nữ theo sau hầu cận. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm 

vương bá khắp trần gian. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Tung hô Tin Mừng           Lc 6, 23ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy 

múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn 

lao. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 20-26 

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. 

Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
20 Bấy giờ, Đức Giê-su dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có 

đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-su ngước mắt lên 

nhìn các môn đệ và nói:  

 “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,  

 vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 
21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,  

 vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.  
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 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,  

 vì anh em sẽ được vui cười”. 
22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, 

khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy 

vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở 

trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ 

đối xử như thế”. 
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các 

ngươi đã được phần an ủi của mình rồi”. 
25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, 

vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ 

đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than”. 
26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các 

ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Cl 3, 12-17 

Anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng 

và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải 

trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 

vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em 

phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn 

bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 

thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi 

vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong 

phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. 

Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên 

Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh 

hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 150, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn 

cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng 

Người lẫm liệt uy phong. 

Đ. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng Người, hoạ 

tiếng cầm tiếng sắt. Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa, ca tụng 

Người, theo cung đàn nhịp sáo. 

Đ. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền, ca tụng Người 

cùng thanh la inh ỏi. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Đ. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)        1 Cr 8, 1-7.11-13 

Anh em làm thương tổn lương tâm yếu đuối  

của anh em mình là phạm đến Đức Ki-tô. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, về vấn đề thịt cúng, đã rõ là tất cả chúng ta đều 

hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì 

xây dựng. 2 Ai tưởng mình hiểu biết điều gì, thì chưa hẳn là đã hiểu 

biết như phải hiểu biết. 3 Ai yêu mến Thiên Chúa, thì được Người 

biết đến. 4 Vậy, về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng 

chẳng là gì trên thế gian, và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên 

Chúa độc nhất. 5 Thật thế, mặc dầu người ta cho là có những thần ở  
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trên trời hay dưới đất -quả thực, thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều- 
6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo 

thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một 

Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và 

nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu. 
7 Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu! Có 

một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn 

các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng; và lương tâm 

yếu đuối của họ đã ra ô uế.  
11 Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, 

một người anh em mà Đức Ki-tô đã chịu chết để cứu chuộc! 12 Như 

vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của 

họ là phạm đến Đức Ki-tô! 13 Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh 

em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ 

cho anh em tôi sa ngã. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 138, 1-3.13-14ab.23-24 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

2) Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong 

dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công 

trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

3) Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho 

biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường 

gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 
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Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

Tung hô Tin Mừng           1 Ga 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với 

anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm 

ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em 

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, 

thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng 

đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của 

anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì 

cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ 

yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ 

làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, 

thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 

mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 

hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, 

phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng 

Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc 

ác”. 
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân 

từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét 

đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh 

em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, 

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ  
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lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh 

em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng 

đấu ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                1 Tm 1, 1-2.12-14 

Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, 

nhưng tôi đã được Chúa thương xót. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su theo lệnh 

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh Đức Ki-tô Giê-su, 

niềm hy vọng của chúng ta, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con tôi đã 

sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô  

Giê-su, Chúa chúng ta, ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự 

bình an. 
12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức 

mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.  
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13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng 

tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý 

thức, trong lúc chưa có lòng tin. 14 Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng 

ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của 

một kẻ được kết hợp với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          1 Cr 9, 16-19.22b-27 

Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, 

để bằng mọi cách cứu được một số người. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 

lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý 

làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không 

tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là  
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phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng 

không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi 

đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều 

người.  
22b Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu 

được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để 

cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. 
24 Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, 

tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh 

em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. 25 Phàm là 

tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt 

phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không 

bao giờ hư nát. 26 Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy 

mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không 

khí. 27 Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao 

giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 83, 3.4.5-6.12 

Đ. Lạy Cúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Cúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Cúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 
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3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng 

giấc mộng hành hương. 

Đ. Lạy Cúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, Chúa tặng ban 

ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ 

chối ơn lành. 

Đ. Lạy Cúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật. Xin 

Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 39-42 

Mù mà lại dắt mù được sao? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại 

dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò 

không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao 

anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong 

con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể 

nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt 

anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của 

mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, 

rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 
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Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Tv 118, 137.124 

Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật 

công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Tm 1, 15-17 

Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 

 
15 Anh thân mến, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón 

nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, 

mà kẻ đầu tiên là tôi. 16 Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giê-su 

Ki-tô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu 

tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được 

sống muôn đời. 17 Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, 

vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến 

muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 112, 1-2.3-4.5-7 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi 

nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 Cr 10, 14-22 

Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một  

Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. 15 Tôi 

nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh 

em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. 16 Khi ta nâng chén chúc tụng  
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mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần 

vào Thân Thể Người sao? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả 

chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta 

cũng chỉ là một thân thể. 18 Anh em hãy coi Ít-ra-en xét theo huyết 

thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia 

lộc bàn thờ sao? 19 Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là 

gì? 20 Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho 

Thiên Chúa; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. 21 

Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma 

quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở 

bàn tiệc của ma quỷ được. 22 Hay là ta muốn làm cho Chúa phải 

ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 115, 12-13.17-18 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

2) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 6, 43-49 

Tại sao anh em gọi Thấy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, 

mà anh em không làm điều Thầy dạy? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây 

nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh 

quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ 

được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra 

cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho 

tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 
46 “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ , mà anh 

em không làm điều Thầy dạy? 
47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra 

thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 
48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu 

và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào 

nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn 

ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay 

mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị 

phá huỷ tan tành.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa 

Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Hoặc:              Ga 8, 12 

Chúa nói: “Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không 

phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống”. 
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CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1            Hc 27, 30 – 28,7 

Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, 

thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. 

Trích sách Huấn ca. 
27.30  Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,  

 về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. 
28.1  Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,  

 tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. 
2  Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,  

 thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. 
3  Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,  

 thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! 
4  Nó chẳng biết thương người đồng loại,  

 mà lại dám xin tha tội cho mình! 
5  Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,  

 thì ai sẽ xin tha tội cho nó? 
6  Hãy nhớ đến ngày tận số  

 mà chấm dứt hận thù,  

 nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết  

 mà trung thành giữ các điều răn. 
7  Hãy nhớ đến các điều răn  

 mà đừng oán hờn kẻ khác,  

 nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao  

 mà không chấp nhất điều lầm lỗi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 102, 1-2.3-4.9-10.11-12 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

3) Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi 

mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi 

lầm. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 

4) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. 
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Bài đọc 2                     Rm 14, 7-9 

Dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 

cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống 

cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại 

chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 18, 21-35 

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa 

Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến 

mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không 

bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”  
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia 

muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua 

vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến 

vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả 

vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống 

bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 
27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha 

luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 

người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp 

cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình  
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xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả 

anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi 

trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y 

buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy 

giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha 

hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, 

ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót 

ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, 

cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên 

trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 

không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1                      Is 50, 5-9a 

Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
5  Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi,  

 còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 
6  Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,  

 giơ má cho người ta giật râu.  

 Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 
7  Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,  

 vì thế, tôi đã không hổ thẹn,  

 vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.  

 Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 
8  Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.  

 Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà!  

 Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! 
9   Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,  

 ai còn dám kết tội? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 114, 1-2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, 

Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. 
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Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lưới âm ty chụp xuống 

trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: Ôi lạy 

Chúa, xin cứu gỡ mạng con! 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một 

dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, Người 

đã cứu tôi. 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm 

lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt 

Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất 

dành cho kẻ sống. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                    Gc 2, 14-18 

Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành 

động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy 

được chăng? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo 

che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại 

nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại 

không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? 
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. 

18 Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có 

hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, 

còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Gl 6, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, 

ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 

vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 8, 27-35 

Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
27 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới 

các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các 

môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy 

là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là 

một ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh 

em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 

Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu 

đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị  
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giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp 

mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 

Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách 

ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh 

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”  
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. 

Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin 

Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
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CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1                  Xh 32, 7-11.13-14 

Đức Chúa đã thương,  

không giáng phạt dân Người như Người đã đe. 

Trích sách Xuất hành. 
7 Khi ông Mô-sê đang ở trên núi Xi-nai, Đức Chúa phán với 

ông Mô-sê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà 

ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con 

đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp 

xuống lạy nó, tế nó và nói: “Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã 

đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: 

“Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ 

cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và 

Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân 

lớn.”  
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng 

nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy 

quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài 

là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà 

thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc 

như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất 

ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy 

đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân 

Người như Người đã đe. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 50, 3-4.12-13.17 và 19 

Đ. Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 

2) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 

3) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi 

khen Ngài. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, 

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 

Đ. Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 

Bài đọc 2                1 Tm 1, 12-17 

Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông  

Ti-mô-thê. 
12 Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, 

Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi 

đến phục vụ Người. 13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và 

ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành 

động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. 14 Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với 

đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. 15 Đây là 

lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã 

đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. 16 Sở 

dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giê-su Ki-tô muốn tỏ bày tất cả 

lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm  
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gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời. 17 

Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy 

nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn 

đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hoà giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 15, 1-32 

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, 

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này: 
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 

một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để 

đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy 

mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm 

lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của 

tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời 

cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, 

hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối 

ăn năn. 
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may 

đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm 

cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và  
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nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã 

đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần 

Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 

hối.”  
11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. 12 

Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản 

con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít 

ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó 

anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy 

một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 

nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh 

ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét 

cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự 

nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo 

thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha 

và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm 

công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.  

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh 

lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ 

người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ 22 Nhưng người cha liền bảo 

các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn 

vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo 

làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà 

nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. 
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta 

về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một 

người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: ‘Em 

cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 

khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng  
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cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời 

con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha 

cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn 

thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn 

điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’  
31 Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở 

với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta 

phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, 

đã mất mà nay lại tìm thấy.’ 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn        Lc 15, 1-10 

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, 

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này: 
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 

một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để 

đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy 

mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm 

lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của 

tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời 

cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, 

hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối 

ăn năn. 
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may 

đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm 

cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và  
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nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã 

đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần 

Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 

hối.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          1 Tm 2, 1-8 

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. 

Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, 

khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và 

tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp 

mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng 

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người 

được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên 

Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người:  
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đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá 

chuộc mọi người.  

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để 

làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm 

Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các 

dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông 

hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh 

thiện, không giận hờn, không xung khắc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 27, 2.7.8-9 

Đ. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. 

1) Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, 

xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện. 

Đ. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. 

2) Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin 

tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi 

vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. 

3) Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ, cho 

đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, 

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến 

muôn đời. 

Đ. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Cr 11, 17-26.33 

Nếu có sự chia rẽgiữa anh em, 

thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
17 Thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen 

anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, 

mà chỉ gây hại. 18 Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng 

đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. 19 

Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới 

rõ ai là người đạo đức chắc chắn. 20 Khi anh em họp nhau, thì không 

phải là để ăn bữa tối của Chúa. 21 Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa 

riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. 22 Anh 

em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh 

của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải 

nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi 

chẳng khen đâu! 
23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại 

cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng 

lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là 

Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm 

để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén 

và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; 

mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 

Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và 

uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.  
33 Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em 

hãy đợi nhau. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                          Tv 39, 7-8a.8b-9.10.17 

Đ. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại 

đến. 

1) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại 

đến. 

2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại 

đến. 

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại 

đến. 

4) Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong 

Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ, luôn nói rằng: Đức 

Chúa vĩ đại thay! 

Đ. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại 

đến. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 7, 1-10 

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, 

tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành 

Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh 

nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức 

Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến 

cứu sống người nô lệ của ông. 
4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: 

“Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến 

dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức 

Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không 

bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, 

không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài 

vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp 

Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi 

bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính 

tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người 

kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là 

nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại 

nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: 

ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có 

lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi 

thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 
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Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                1 Tm 3, 1-13 

Giám quản phải là người không ai chê trách được;  

các trợ tá cũng vậy, phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin  

trong một lương tâm trong sạch. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, đây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám 

quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp. 2 Vậy giám quản 

phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, 

chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy; 3 người 

ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải 

hiền hoà, không hay gây sự, không ham tiền, 4 biết điều khiển tốt 

gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh, 5 

vì ai không biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho 

Hội Thánh của Thiên Chúa được? 6 Người ấy không được là tân 

tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ. 7 Người ấy 

còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa 

vào cạm bẫy ma quỷ. 
8 Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời 

hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; 9 họ 

phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. 10  
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Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ 

tá, nếu không bị ai khiếu nại. 11 Các bà cũng vậy, phải là người đàng 

hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. 12 Các trợ 

tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia 

đình cho tốt. 13 Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì 

được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào 

Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 100, 1-2a.2b-3a.4.5.6 

Đ. Con sẽ sống theo lòng thuần khiết. 

1) Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý: con đàn 

hát kính Ngài. Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ 

Ngài mới đến cùng con? 

Đ. Con sẽ sống theo lòng thuần khiết. 

2) Con sẽ sống theo lòng thuần khiết, ở trong cửa trong nhà. 

Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. 

Đ. Con sẽ sống theo lòng thuần khiết. 

3) Ai nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh 

người, lòng dạ kiêu căng: những bọn đó, không khi nào con chịu. 

Đ. Con sẽ sống theo lòng thuần khiết. 

4) Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần. Ai 

sống đời hoàn hảo, sẽ là người được phục vụ con. 

Đ. Con sẽ sống theo lòng thuần khiết. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                1 Cr 12, 12-14.27-31a 

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12 Thua anh em,, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại 

có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn  
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là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 
14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có 

một mà thôi. 27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi 

người là một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một 

số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là 

các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những 

đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói 

các thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là 

ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm 

phép lạ, 30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói 

được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? 
31a Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm 

những ơn cao trọng nhất. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 
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Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sữ vĩ đại đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 7, 11-17 

Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Một hôm, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các 

môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su 

đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi 

chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. 

Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, 

Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người 

lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: 

“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết 

liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 

Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn 

sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm 

dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả 

miền Giu-đê và vùng lân cận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Tm 3, 14-16 

Mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
14 Anh thân mến, tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm 

đến với anh. 15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết 

phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của 

Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. 16 Phải công 

nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là: 

Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm, 

được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính; 

Người được các thiên thần chiêm ngưỡng, 

và được loan truyền giữa muôn dân; 

Người được cả hoàn cầu tin kính, 

được siêu thăng cõi trời vinh hiển. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 110, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của 

Người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công 

của Người. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, 

muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho 

dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               1 Cr 12, 31-13,13 

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, 

nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12.31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ 

tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho 

anh em con đường trổi vượt hơn cả. 
13.1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của 

các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng 

khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như 

tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ 

cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết 

gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu 

đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 

không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không 

nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, 

nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin 

tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao 

giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 

chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì 

chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái 

hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi 

còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy 

nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả 

những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một 

tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có 

ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 
13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao 

trọng hơn cả là đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 32, 2-3.4-5.12 và 22 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy 

muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan 

hô, nhã nhạc vang lừng. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Xin đổ tình thương 

xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi 

Ngài. 
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Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 7, 31-35 

Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; 

chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: 

“Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32 Họ giống như 

lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:  

 ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,  

 mà các anh không nhảy múa;  

 tụi tôi hát bài đưa đám,  

 mà các anh không khóc than.’  
33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không 

uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, 

cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, 

bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35 Nhưng Đức Khôn 

Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Tm 4, 12-16 

Anh hãy thận trọng trong lời giảng dạy;  

anh sẽ cứu được chính mình,  

lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
12 Anh thân mến, chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn 

trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng 

nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. 13 Trong 

khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, 

chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. 14 Đừng thờ ơ với  ặc sủng đang 

có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, 

khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. 15 Anh hãy tha thiết với những 

điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ 

của anh. 16 Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời 

giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu 

được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng 

dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 110, 7-8.9.10 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân thật và 

công minh. Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến 

muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến 

muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay kẻ thực 

hành như vậy. Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              1 Cr 15, 1-11 

Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã 

loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin 

Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã 

loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. 
3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã 

lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời 

Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi 

dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, 

rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm  
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trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, 

nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông  

Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện 

ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 
9 Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi 

không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của 

Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và 

ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc 

nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn 

Thiên Chúa cùng với tôi. 
11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều 

rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 117, 1-2.16ab và 17.28 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc 

Chúa làm. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài 

muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng 

tôn vinh. 

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 7, 36-50 

Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, 

bằng có là chị đã yêu mến nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
36 Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su 

dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào 

bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết 

được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo 

một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân 

Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc 

mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. 
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: 

“Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà 

đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40 

Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn 

nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giê-su 

nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan 

tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ 

đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ 

nợ hơn?” 43 Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha  
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nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.”  
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: 

“Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông 

cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt 

chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, 

còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu  

ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà 

đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, 

nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được 

tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội 

của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ 

bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50 Nhưng Đức Giê-su nói 

với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Tm 6, 2c-12 

Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, 

hãy gắng trở nên người công chính. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
2c Anh thân mến, đây là những điều anh phải dạy, phải khuyên. 

3 Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, 

tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo 

sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, 4 thì người ấy lên mặt kiêu căng, 

không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. 

Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, 5 đấu khẩu 

liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi 

việc giữ đạo là một nguồn lợi. 6 Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi 

lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. 7 Quả vậy, chúng ta đã không 

mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. 8 Vậy nếu 

có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. 9 Còn những kẻ muốn làm 

giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu 

xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong 

cảnh huỷ diệt tiêu vong. 10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là 

lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều 

người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. 
11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những 

điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin 

và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi 

đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống  
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đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và 

anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 48, 6-7.8-10.17-18.19-20 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

1) Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa 

vây tôi? Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

2) Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình, và trả được giá thục hồi 

cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng 

chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng 

phải đến ngày tận số? 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

3) Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ 

phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng 

theo xuống mộ phần. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

4) Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc: Mình làm nên, thiên hạ tán 

dương mình! Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao 

giờ còn được thấy ánh dương! 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            1 Cr 15, 12-20 

Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, 

thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ 

cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có 

chuyện kẻ chết sống lại? 13 Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức 
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Ki-tô đã không trỗi dậy. 14 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì 

lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em 

cũng trống rỗng. 15 Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của 

Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng 

Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không 

cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. 16 Vì 

nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 

Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật 

hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn 

nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 
19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, 

thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 
20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở 

đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 16, 1.6-7.8 và 15 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

1) Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, 

xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng 

lưỡi chẳng điêu ngoa. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

2) Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của 

Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông 

đánh. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 
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3) Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin 

thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ 

được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thoả tình chiêm 

ngưỡng Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Lc 8, 1-3 

Các bà cùng đi với Đức Giê-su và nhóm mười hai, 

đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và 

loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm 

Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa 

bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải 

thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua 

Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của 

cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ               x. Hc 36, 18 

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. 

Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe 

tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Tm 6, 13-16 

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa  

mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách,  

cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta xuất hiện. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
13 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống 

cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng 

trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng 

cao đẹp, tôi truyền cho anh: 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà 

sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức  

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ 

hiện vào đúng thời đúng buổi,  

 là Chúa Tể vạn phúc vô song,  

 là Vua các vua, Chúa các chúa. 
16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,  

 ngự trong ánh sáng siêu phàm,  

 Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.  

 Kính dâng Người danh dự  

 và uy quyền đến muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 
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Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  1 Cr 15, 35-37.42-49 

Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
35 Thưa anh em, có người sẽ nói: kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ 

lấy thân thể nào mà trở về? 36 Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy 

phải chết mới được sống. 37 Cái ngươi gieo không phải là hình thể 

sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một 

thứ nào khác.  
42 Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi 

dậy thì bất diệt; 43 gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; 

gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, 44 gieo xuống là 

thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.  

Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. 45 

Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên 

thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 46 

Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có 

sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi 

đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 

Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ  
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thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như 

chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ 

được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 55, 10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh 

sáng dành cho kẻ sống. 

1) Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Tôi biết rằng: 

Thiên Chúa ở bên tôi. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh 

sáng dành cho kẻ sống. 

2) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người; tôi ca 

tụng lời Chúa. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi; 

phàm nhân làm gì nổi được tôi? 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh 

sáng dành cho kẻ sống. 

3) Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ, lễ tạ 

ơn, nguyện sẽ dâng Ngài, vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn 

ngừa kẻo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài, trong ánh 

sáng dành cho kẻ sống. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh 

sáng dành cho kẻ sống. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 8, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện 

chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết 

quả. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 8, 4-15 

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời Chúa, 

và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, 

người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn 

mà nói rằng: 
5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi 

người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và 

chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì 

thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm 

nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh 

hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai 

nghe thì nghe.”  
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người 

đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên 

Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà 

không nhìn, nghe mà không hiểu”. 
11 Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 

Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến 

cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ 

ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ 

không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 

Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị 

những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc 

đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi 

vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và 

quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 35, 8 

Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm 

nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. 

Hoặc:              x. 1 Cr 10, 16 

Khi dâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu 

Đức Kitô; khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể 

Người. 
 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1                        Is 55, 6-9 

Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6 Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,  

 kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. 
7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,  

 người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có  

 mà trở về với Đức Chúa -và Người sẽ xót thương-,  

 về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. 
8 Thật vậy, tư tưởng của Ta  

không phải là tư tưởng của các ngươi,  

 và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta  

 - sấm ngôn của Đức Chúa. 
9 Trời cao hơn đất chừng nào  

 thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,  

 và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. 

Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                            Tv 144, 2-3.8-9.17-18 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người. 

Bài đọc 2             Pl 1, 20c-24.27a 

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
20c Thưa anh em, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của 

Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: 21 vì đối với tôi, 

sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà 

công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn 

đàng nào. 23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi 

để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần: 24 nhưng ở lại 

đời này thì cần thiết hơn, vì anh em.  
27a Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với 

Tin Mừng của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 20, 1-16a 

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra 

mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả 

thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho 

làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 

khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: “Cả các 

anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công 

bằng.” 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở 

ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và 

thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các 

anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” 7 Họ đáp: “Vì không ai 

mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn 

nho!” 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi 

thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót 

tới những người vào làm trước nhất.” 9 Vậy những người mới vào 

làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan 

tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ 

được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một 

quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 “Mấy người sau 

chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với 

chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại 

còn bị nắng nôi thiêu đốt.” 13 Ông chủ trả lời cho một người trong 

bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng 

thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà 

đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được  
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bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về 

những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra 

ghen tức?” 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn 

những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1               Kn 2, 12.17-20 

Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã. 

Trích sách Khôn ngoan. 
12 Phường vô đạo lên tiếng nói: 

 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính,  

 vì nó chỉ làm vướng chân ta,  

 nó chống lại các việc ta làm,  

 trách ta vi phạm lề luật,  

 và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. 
17 Ta hãy coi những lời nó nói có thật không,  

 và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. 
18 Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,  
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 hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. 
19 Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó,  

 để biết nó hiền hoà làm sao,  

 và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. 
20 Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,  

 vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 53, 3-4.5.6 và 8 

Đ. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền 

năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện 

cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. 

Đ. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. 

2) Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại 

mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. 

3) Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. 

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, 

thật danh Ngài thiện hảo. 

Đ. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. 

Bài đọc 2                   Gc 3, 16-4,3 

Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái 

đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
3.16 Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy 

có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. 17 Đức khôn ngoan Chúa ban 

làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, 

khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, 

không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 18 Người xây dựng hoà bình  
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thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công 

chính. 
4.1 Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? 

Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến 

trong con người anh em đó sao? 2 Thật vậy, anh em ham muốn mà 

không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng 

được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh 

em không có, là vì anh em không xin; 3 anh em xin mà không được, 

là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu 

gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng 

ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 9, 30-37 

Con Người sẽ bị nộp. 

 Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
30 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền  

Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người 

đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, 

họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ 

sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không 

dám hỏi lại Người. 
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. 

Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã 

bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông 

đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi 

xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng 

đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36  
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Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó 

và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón 

Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1                       Am 8, 4-7 

Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần. 

Trích sách ngôn sứ A-mốt. 
4 Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ  

 và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. 
5 Các ngươi thầm nghĩ:  

 “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa;  

 bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra?  

 Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm;  

 Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. 
6 Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,  

 đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ;  
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cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” 
7 Đức Chúa đã lấy thánh danh 

 là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề:  

 Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 112, 1-2.4-6.7-8 

Đ. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai 

nghèo túng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai 

nghèo túng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa 

trời cao thẳm. Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao 

vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? 

Đ. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai 

nghèo túng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, hàng quyền quý dân Người. 

Đ. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai 

nghèo túng. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2            1 Tm 2, 1-8 

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. 

Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông  

Ti-mô-thê. 
1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, 

khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và 

tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp 

mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng 

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người 

được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên 

Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: 

đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá 

chuộc mọi người.  

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để 

làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm 

Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các 

dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông 

hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh 

thiện, không giận hờn, không xung khắc. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm 

cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 16, 1-13 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,  

vừa làm tôi Tiền Của được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ 

kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã 

phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi 

nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính 

sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản 

gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức 

quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 
4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có 

người đón rước mình về nhà họ!’ 
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người 

thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một 

trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác 

đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người 

khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn 

giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám 

trăm thôi.’ 
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động 

khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh 

sáng khi xử sự với người đồng loại. 
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của 

bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón 

rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, 

thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì 

cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín 

trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao 

phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín 

trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

của cải dành riêng cho anh em? 
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét 

chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể 

chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi 

Tiền Của được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn              Lc 16, 10-13 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,  

vừa làm tôi Tiền Của được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
10 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trung tín 

trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương 

trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh 

em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ 

tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh 

em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai 

sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét 

chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể 

chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi 

Tiền Của được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Er 1, 1-6 

Ai thuộc dân Đức Chúa,  

hãy lên Giê-ru-sa-lem và xây nhà Đức Chúa. 

Khởi đầu sách Ét-ra. 
1 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Đức 

Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng 

nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua 

thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: 2 “Ky-rô, vua 

Ba-tư, phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta 

mọi vương quốc dưới đất. Chính Người đã trao cho ta trách nhiệm 

tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa. 3 Vậy 

ai trong các ngươi thuộc dân Người, thì xin Thiên Chúa của họ ở 

với họ, và họ hãy lên Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa và xây Nhà Đức 

Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en. Chính Người là Thiên Chúa ngự tại 

Giê-ru-sa-lem. 4 Và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú 

ngụ, phải được dân địa phương cấp cho bạc vàng, của cải và thú vật, 

cũng như lễ vật tự nguyện, để dâng cúng cho Nhà Thiên Chúa ở 

Giê-ru-sa-lem 
5 Những người đứng đầu các gia tộc của Giu-đa và Ben-gia-

min, các tư tế và các thầy Lê-vi, tất cả những người được Thiên 

Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi lên xây Nhà Đức Chúa ở 

Giê-ru-sa-lem. 6 Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp 

họ: bạc, vàng, của cải, thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ 

vật tự nguyện. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Cn 3, 27-34 

Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác. 

Trích sách Châm ngôn. 
27 Hỡi con, khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành  

 cho ai đáng được hưởng. 
28 Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói:  

 “Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh.” 
29 Đừng mưu hại tha nhân,  

 hại người đang cùng con sống yên ổn. 
30 Đừng cãi cọ với ai vô cớ,  

 khi họ chẳng làm gì để hại con. 
31 Chớ phân bì với ai tàn bạo,   
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 đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. 
32 Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm;  

 còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao. 
33 Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác,  

 nhưng tuôn đổ phúc lành  

 trên nơi ở của những người chính trực công minh. 
34 Chúa chế giễu đứa hay nhạo báng,  

 nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

1) Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của Ngài? 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng                  Lc 8, 16-18 

Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: 

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, 

nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì 

chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che 

giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy 

hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; 

còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Er 6, 7-8.12b.14-20 

Họ hoàn thánh công việc xây cất nhà Thiên Chúa, 

và cử hành lễ Vượt Qua. 

Trích sách Ét-ra. 
7 Hồi ấy, vua Đa-ri-ô ra lệnh cho các quan chức bên kia sông 

Êu-phơ-rát rằng: “Hãy để cho tổng trấn của người Do-thái và các kỳ 

mục Do-thái lo việc xây cất Nhà Thiên Chúa, họ phải tái thiết Nhà 

Thiên Chúa ở chỗ cũ. 8 Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối 

xử với hàng kỳ mục Do-thái trong việc tái thiết Nhà Thiên Chúa: 

phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở Vùng bên kia 

sông Êu-phơ-rát, mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người 

đó, không được gián đoạn. 12b Chính ta, Đa-ri-ô, đã ban lệnh này. 

Sắc chỉ phải được thi hành chu đáo!” 
14 Hàng kỳ mục Do-thái tiếp tục xây cất và thành công trong 

việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khác-gai và của ông Da-ca-ri-a 

con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của 

Thiên Chúa Ít-ra-en và lệnh của vua Ky-rô, vua Đa-ri-ô, và vua  

Ác-tắc-sát-ta vua Ba-tư. 15 Nhà đó được xây xong ngày mồng ba 

tháng A-đa, năm thứ sáu triều vua Đa-ri-ô. 16 Con cái Ít-ra-en, các tư 

tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về, hân hoan cử hành 

lễ khánh thành Nhà Thiên Chúa. 17 Để khánh thành Nhà Thiên 

Chúa, họ đã dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu đực, bốn trăm 

con chiên, và bắt mười hai con dê đực, theo số các chi tộc Ít-ra-en, 

làm lễ tạ tội cho toàn thể Ít-ra-en. 18 Họ thiết lập hàng tư tế theo các 

phẩm trật của họ, và các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ, để phục 

vụ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong sách Mô-sê. 
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19 Những người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày mười 

bốn tháng thứ nhất. 20 Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh 

tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho 

những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho 

chính họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 121, 1-2.3-4a.4b-5 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn 

toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho 

Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều 

Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Cn 21, 1-6.10-13 

Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. 

Trích sách Châm ngôn. 
1  Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,  

 Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người. 
2  Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,  

 nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. 
3  Thực thi điều công minh chính trực  

 thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. 
4  Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao,  
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 vẻ hào nhoáng của ác nhân: thảy đều là tội lỗi. 
5  Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận,  

 ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. 
6  Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa  

 là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. 
10 Lòng ác nhân ước ao sự dữ,  

 ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương. 
11 Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn,  

 dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết. 
12 Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân,  

 bắt ác nhân lâm vòng tai hoạ. 
13 Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế,  

 đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 118, 1.27 và 30.34-35 và 44 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

2) Lạy Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để 

con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đường chân lý, này con đã 

chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 

3) Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và 

hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì 

con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân 

giữ, tới muôn thuở muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. 
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Tung hô Tin Mừng             Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 8, 19-21 

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai 

nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không 

làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho 

Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài 

kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính 

là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Er 9, 5-9 

Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con 

trong cảnh nô lệ. 

Trích sách Ét-ra. 
5 Tôi là Ét-ra. Vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều, tôi mới trỗi dậy 

sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ; tôi xé rách áo dài trong, áo choàng 

ngoài, tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi 6 và 

thưa:  

“Lạy Thiên Chúa của con, con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng 

mặt lên Ngài, lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, 

đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới 

trời. 7 Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã 

mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã 

bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp 

cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như 

ngày hôm nay. 8 Và bây giờ, chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa 

chúng con, ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con 

một số người sống sót, và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc 

trong nơi thánh của Ngài; như thế, Thiên Chúa chúng con đã toả ánh 

sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và làm cho chúng 

con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. 9 Tuy chúng con là 

những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con 

trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba-tư tỏ lòng thương 

yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà 

Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại 

tường thành tại Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                          Tb 13, 2.3-4a.4bcd.5.8 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

1) Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống, chúc tụng 

vương triều Người. Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy 

xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu 

vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Người. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

2) Con cái nhà Ít-ra-en hỡi, nào xưng tụng Chúa trước mặt chư 

dân, chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, tại đó, Người đã 

cho anh em thấy: Người là Đấng cao cả muôn trùng. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

3) Trước toàn thể sinh linh, nào hãy suy tôn Chúa! Bởi Người 

là Chúa Tể, là Thiên Chúa ta thờ, là Thân Phụ của ta, là Thiên Chúa 

đến muôn thuở muôn đời. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

4) Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, nhưng rồi lại 

thương xót anh em hết thảy, mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân, 

nơi anh em đã bị phân tán. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

5) Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa, và làm cho 

dân tội lỗi biết rằng: Người là Đấng cao cả quyền năng. Tội nhân 

hỡi, mau quay đầu trở lại, trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. 

Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận, mà dủ thương xót phận anh 

em? 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Cn 30, 5-9 

Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; 

chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. 

Trích sách Châm ngôn. 
5 Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.  

 Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. 
6 Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy  

 kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian. 
7 Con chỉ xin hai điều,  

 Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt:  
8 Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.  

 Xin đừng để con túng nghèo,  

 cũng đừng cho con giàu có;  

 chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, 
9 kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói:  

 “Đức Chúa là ai vậy?”  

 hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,  

 làm ô danh Thiên Chúa của con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca     Tv 118, 29 và 72.89 và 101.104 và 163 

Đ. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. 

1) Xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con 

luật pháp Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn 

bạc triệu. 

Đ. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. 

2) Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững, đến ngàn đời, trên cõi 

trời cao. Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ 

được lời Ngài. 

Đ. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. 
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3) Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con 

ghét mọi đường nẻo gian tà. Điều giả dối, con chê con ghét, luật 

pháp Ngài, những mến cùng yêu. 

Đ. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Lc 9, 1-6 

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa 

và chữa lành bệnh nhân. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các 

ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh 

tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành 

bệnh nhân. 3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng 

mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi 

anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ 

người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy 

giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng 

mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Kg 1, 1-8 

Hãy tái thiết Đền Tờ. Ta sẽ lấy làm vui mà ở đó. 

Trích sách ngôn sứ Khác-gai. 
1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có 

lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc 

xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế 

Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau: 2 Đức Chúa các đạo binh 

phán thế này: Dân đó dám nói: “Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết 

Đền Thờ kính Đức Chúa.” 3 Nhưng có lời Đức Chúa phán, qua 

trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng: 4 “Bây giờ có phải là lúc để các 

ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại 

hoang tàn đổ nát không? 5 Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh 

phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các 

ngươi. 6 Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao 

nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc 

không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. 7 

Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho 

kỹ về lối sống của các ngươi. 8 Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền 

Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, Đức Chúa 

phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và  9b 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Chúa mến chuộng dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Gv 1, 2-11 

Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ? 

Trích sách Giảng viên. 
2 Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là 

phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3 Lợi lộc gì đâu khi con người phải 

chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? 4 Thế hệ này 

đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. 5 Mặt trời mọc 

rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. 6 Gió thổi 

xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió 

đi; gió trở qua trở lại lòng vòng. 7 Mọi khúc sông đều xuôi ra biển,  
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nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại 

tiếp tục. 8 Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có 

nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng 

chẳng thấy gì mới. 
9 Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra:  

 dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ? 
10 Nếu có điều gì đáng cho người ta nói: “Coi đây, cái mới đây 

này!”, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. 11 Chẳng ai 

còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng 

thế; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 89, 3-4.5-6.12-13.14 và 17 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

2) Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc 

ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng 

còn. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 
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4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng, 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng 

con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Lc 9, 7-9 

Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! 

Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy 

ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi 

chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác 

nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua  

Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì 

ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm 

cách gặp Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Kg 1, 15b – 2,9 

Chỉ còn một thời gian nắn nữa thôi, 

Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. 

Trích sách ngôn sứ Khác-gai. 
1.15b Năm thứ hai triều Đa-ri-ô, 2.1 Tháng bảy ngày hai mươi 

mốt, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai rằng: 2 

“Ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông 

San-ti-ên, nói với thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc và nói 

với những người còn sót lại trong dân rằng: 3 Ai trong các ngươi 

trong số người còn sót lại đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh 

quang của Đền Thờ ban sơ? Và bây giờ các ngươi thấy Đền Thờ 

như thế nào? Trước mắt các ngươi, nó chẳng còn là gì nữa đó sao? 4 

Vậy bây giờ, hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy mạnh bạo lên! Này thượng tế 

Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân 

trong xứ hãy mạnh bạo lên! Sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt tay 

vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các 

đạo binh. 5 Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra 

khỏi Ai-cập, thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ. 6 Quả 

thật, Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chỉ còn một thời gian 

ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. 
7 Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng 

của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh 

quang. Đức Chúa các đạo binh phán. 8 Bạc là của Ta, vàng là của Ta 

- sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. 9 Vinh quang của Đền Thờ 

lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, Đức Chúa các đạo binh phán; tại  

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

nơi này Ta sẽ ban tặng bình an - sấm ngôn của Đức Chúa các đạo 

binh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 42, 1.2.3.4 

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là 

Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

1) Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại 

phường bất nghĩa, xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà. 

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là 

Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

2) Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua 

đuổi? Sao con phải lang thang tiều tuỵ, bị quân thù áp bức mãi 

không thôi? 

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là 

Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

3) Xin Ngài thương sai phái, ánh sáng và chân lý của Ngài, để 

soi đường dẫn lối con đi, về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là 

Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

4) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 

nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là 

Thiên Chúa con thờ. 

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là 

Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Gv 3, 1-11 

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. 

Trích sách Giảng viên. 
1 Ở dưới bầu trời này,  

 mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:  
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2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế;  

 một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; 
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành;  

 một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; 
4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;  

 một thời để than van, một thời để múa nhảy; 
5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;  

 một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; 
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;  

 một thời để giữ lại, một thời để vất đi; 
7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu;  

 một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; 
8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;  

 một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. 
9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? 10 Tôi nhìn thấy công việc 

mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. 11 Thiên 

Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho 

con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không 

thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện 

trong lịch sử. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 143, 1a và 2abc.3-4 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

1) Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, Chúa là đồng 

minh, là đồn luỹ che chở, là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. 

Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

2) Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm 

nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi 

thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 
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Tung hô Tin Mừng          Mc 10, 45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến 

mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 18-22 

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng 

ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là 

ai?” 19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng 

có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ 

thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo 

Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên 

Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được 

nói điều ấy với ai. 
22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các 

kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba 

sẽ trỗi dậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   

Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan 

thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời, và cho đến 

muôn đời muôn thuở, Ta sẽ là Chúa Trời của chúng”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Dcr 2, 5-9.14-15a 

Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
5 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một người, 

tay cầm dây đo. 6 Tôi hỏi người ấy: “Ông đi đâu?” Người ấy trả lời: 

“Đi đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.” 
7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến 

lại đón vị thần sứ ấy. 8 Vị trước bảo vị sau: “Hãy chạy đi nói với 

người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng 

mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó. 9 Phần Ta, sấm 

ngôn của Đức Chúa, Ta sẽ là tường luỹ bằng lửa bao quanh nó, và 

Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.” 
14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,  

 vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,  

 - sấm ngôn của Đức Chúa. 
15  Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa:  

 Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,  

 và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Gr 31, 10.11-12ab.13 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

1) Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa, và loan đi các đảo xa vời, 

rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, 

canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 
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2) Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ 

mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on, lũ lượt kéo nhau 

về hưởng ân lộc Chúa. 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

3) Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng 

bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, 

sẽ cho họ được an ủi vui mừng. 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Gv 11, 9 – 12,8 

Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ  

Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất. 

Trích sách Giảng viên. 
11.9 Này bạn thanh niên,  

cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,  

 và làm cho tâm hồn được hạnh phúc  

 trong những ngày còn trẻ:  

 cứ chiều theo ước muốn của lòng mình  

 và những gì mắt mình ưa thích.  

 Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó,  

 Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. 
10 Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,  

 khử trừ đớn đau khỏi thân xác,  

 vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. 
12.1 Giữa tuổi thanh xuân,  

 bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.  

 Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới,  

 đừng chờ cho năm tháng qua đi,  

 những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói:  

 “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!” 
2 Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,  

 mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,  
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và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. 
3 Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,  

 chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,  

 các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,  

 các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ nhìn thấy lờ mờ. 
4 Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,  

 tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,  

 người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót  

 và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. 
5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,  

 chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.  

 Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,  

 loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,  

 trái bạch hoa hết còn hương vị.  

 Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,  

 bên đường đầy những người khóc than ai oán. 
6 Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,  

 vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,  

 ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. 
7 Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,  

 khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa  

 hơi thở Người đã ban cho mình. 
8 Ông Cô-he-lét nói:  

 “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 89, 3-4.5-6.12-13.14 và 17 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

1) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

2) Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc 

ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng 

còn. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng, 

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng 

con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú 

ẩn. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Lc 9, 43b-45 

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.  

Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
43 Khi ấy, lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức  

Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần anh em, hãy lắng 

tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay 

người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, 

lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các 

ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 Tv 118, 4-5 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ 

vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài 

ban. 

Hoặc:            Ga 10, 14 

Chúa nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của 

tôi, và chiên của tôi biết tôi”. 
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CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1                  Ed 18, 25-28 

Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, 

thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
25 Có lời Đức Chúa phán như sau: “Các ngươi nói: ‘Đường lối 

của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy 

nghe đây: Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay 

đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? 26 Khi người công 

chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, 

thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ 

gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công 

minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ 

mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không 

phải chết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 24, 4-5.6-7.8-9 

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài, 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm 

hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 
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2) Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng 

biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin 

Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con 

cùng. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

3) Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ 

nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

Bài đọc 2                       Pl 2, 1-11 

Anh em hãy có có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
1 Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại 

cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu 

chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân 

tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui 

của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng 

mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm 

chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà 

coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng 

mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 5 Giữa anh em với 

nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. 
6  Đức Giê-su Ki-tô  

 vốn dĩ là Thiên Chúa  

 mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì  

 địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
7  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang  

 mặc lấy thân nô lệ,  

 trở nên giống phàm nhân  

 sống như người trần thế. 
8  Người lại còn hạ mình,  
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 vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  

 chết trên cây thập tự. 
9  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người  

 và tặng ban danh hiệu  

 trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,  

 cả trên trời dưới đất  

 và trong nơi âm phủ,  

 muôn vật phải bái quỳ; 
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,  

 mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:  

 “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn            Pl 2, 1-5 

Anh em hãy có có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
1 Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại 

cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu 

chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân 

tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui 

của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng 

mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm 

chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà 

coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng 

mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 5 Giữa anh em với 

nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mt 21,28-32 

Nó hối hận nên lại đi. Những người thu thuế  

và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Khi ấy Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân 

rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến 

nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn 

nho.’ 29 Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, 

nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó 

đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai 

người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: 

“Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: 

những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa 

trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho 

các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và 

những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông 

vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
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CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1                   Ds 11, 25-29 

Anh ghen dùm tôi à? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ. 

Trích sách Dân số. 
25 Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện 

với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà 

đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì 

các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. 
26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, 

một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ 

mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và 

các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. 27 Một người thanh niên chạy 

đi báo tin cho ông Mô-sê rằng: “Ông En-đát và ông Mê-đát đang 

phát ngôn trong trại!” 28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu 

ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: “Thưa thầy, 

xin thầy ngăn cản họ!” 29 Nhưng ông Mô-sê trả lời: “Anh ghen dùm 

tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để 

họ đều là ngôn sứ!” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên 

họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 18B, 8.10.12-13.14 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 
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Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

2) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

3) Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ những điều 

này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của 

mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

4) Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính 

xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn, không còn 

vương trọng tội. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

Bài đọc 2                        Gc 5, 1-6 

Tài sản của các người đã hư nát. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ 

về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các 

người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc 

của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội 

các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã 

lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà 

giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các 

người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng 

kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên 

cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng 

các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người  
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đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại 

các người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin 

Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Mc 9, 38-43.45.47-48 

Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. 

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã 

cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: 

“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm 

phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai 

không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. 
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về 

Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần 

thưởng đâu”. 
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải 

sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn 

hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt 

một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa 

hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho 

anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống 

còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh 

làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào 

Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả 

ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1                  Am 6, 1a.4-7 

Giờ đây, chúng sẽ bị kưu đày. 

Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn. 

Trích sách ngôn sứ A-mốt. 
1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này:   

 “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,  

 và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.  
4  Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,  

 mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. 
5  Chúng đàn hát nghêu ngao;  

 như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. 
6  Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng,  

 nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ! 
7  Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày,  

 dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.  

 Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                1 Tm 6, 11-16 

Hãy tuân giữ điều răn của Chúa 

cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện. 
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Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi ông  

Ti-mô-thê. 
11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người 

công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn 

nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì 

đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã 

được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp 

trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban 

sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã 

làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời 

tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: 14 hãy tuân giữ điều răn của 

Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày 

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức  

Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,  

 là Chúa Tể vạn phúc vô song,  

 là Vua các vua, Chúa các chúa. 
16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,  

 ngự trong ánh sáng siêu phàm,  

 Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.  

 Kính dâng Người danh dự  

và uy quyền đến muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm 

cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 16, 19-31 

Con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô  

suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ,  

La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau 

đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày 

yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, 

mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được 

những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm 

mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo 

này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà 

giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 
23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, 

thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong 

lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin 

thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, 

nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ 25 

Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận 

phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những 

bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải 

chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một 

vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không 

được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’ 
27 “Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai 

anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em 

nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực 

hình này!’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn 

Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ 

phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi 

chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp: 

‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết 

có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Dcr 8, 1-8 

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc 

và miền đất phía mặt trời lặn. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
1-2  Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau:  

  Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội,  

 Ta nổi giận đến tột cùng vì nó. 
3  Đức Chúa phán thế này:  

 Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.  

 Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín  

 và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh. 
4  Đức Chúa các đạo binh phán thế này:  

 Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem  

 các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.  

 Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. 
5  Tại các quảng trường trong thành phố,  

 đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa. 
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6  Đức Chúa các đạo binh phán như sau:  

 Nếu đó là điều không thể được  

 đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -  

 thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?  

 Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. 
7  Đức Chúa các đạo binh phán thế này:  

 Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc  

 và miền đất phía mặt trời lặn. 
8  Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.  

 Chúng sẽ là dân của Ta;  

 còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,  

 sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 101, 16-18.19-21.29 và 22-23 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

1) Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu 

uý kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện 

quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng 

khinh thường lời họ nguyện xin. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

2) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 

3) Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại 

trước nhan Ngài. Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh 

thánh Chúa, tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, khi mọi 

nước mọi dân, tập trung về để thờ phượng Chúa. 

Đ. Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)             G 1, 6-22 

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: 

xin chúc tụng danh Đức Chúa. 

Trích sách Gióp. 
6 Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức 

Chúa; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Đức Chúa phán với 

Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?” Xa-tan thưa với Đức Chúa: “Rảo quanh 

cõi đất và lang thang khắp đó đây.” 8 Đức Chúa phán với Xa-tan: 

“Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai 

trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay 

thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” 9 Nhưng Xa-tan thưa 

lại với Đức Chúa: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu 

lợi chăng? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, 

nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành 

cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp 

xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc 

chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” 12 Đức Chúa phán với Xa-

tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con 

người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Xa-tan rút 

lui khỏi nhan Đức Chúa. 
13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống 

rượu ở nhà người anh cả của họ, 14 thì một người đưa tin đến nói với 

ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên 

cạnh, 15 dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng 

dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 
16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của 

Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa 

đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 17 

Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê 

chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng 

dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 
18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con  
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gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 19 thì 

một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; 

nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn 

về báo cho ông hay.” 
20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình 

xuống đất, sụp lạy 21 và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi 

sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại 

lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” 
22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội 

cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 16, 1.2-3.6-7 

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

1) Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, 

xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng 

lưỡi chẳng điêu ngoa. 

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

2) Con xin được Thánh Nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều 

chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử 

con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. 

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

3) Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin 

lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của 

Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông 

đánh. 

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

Tung hô Tin Mừng          Mc 10, 45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến 

mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 9, 46-50 

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, 

thì kẻ ấy là người lớn nhất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, 

ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi 

trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với 

các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính 

Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, 

ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn 

nhất.” 
49 Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có 

người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì 

người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su 

bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại 

chúng ta là ủng hộ chúng ta!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Dcr 8, 20-23 

Các dân đông đảo sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư 

trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. 21 Dân thành này sẽ đến 

thành khác mà nói rằng: “Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa 

dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh;cả tôi nữa, tôi cũng đi!” 
22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức 

Chúa các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt Đức Chúa 

dịu lại. 
23 Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, 

mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu 

lấy áo của một người Giu-đa mà nói: “Chúng tôi muốn đi với anh 

em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 86, 1-3.4-5.6-7 

Đ. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

1) Thành Xi-on được lập trên núi thánh. Chúa yêu chuộng cửa 

thành, hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa 

hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành! 

Đ. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 
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2) Chúa phán: Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập, vào số những dân 

tộc nhận biết Ta. Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng miền Ê-thi-óp: 

tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra. Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ 

bảo: Người người sinh tại đó. Chính Đấng Tối Cao đã củng cố 

thành. 

Đ. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

3) Chúa ghi vào sổ bộ các dân: Kẻ này người nọ đều sinh ra tại 

đó. Và ai nấy múa nhảy hát ca: Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở 

nơi thành. 

Đ. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          G 3, 1-3.11-17.20-23 

Sao lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng? 

Trích sách Gióp. 
1 Bấy giờ, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời.  
2 Ông Gióp lên tiếng nói:  
3 Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,  

 cũng như đêm đã báo:  

 “Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!” 
11 Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời,  

 không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? 
12 Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi,  

 có đôi vú cho tôi bú mớm? 
13 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn,  

 đã an giấc nghỉ ngơi 
14 cùng các bậc vương hầu khanh tướng  

 đã xây lăng xây mộ cho mình, 
15 hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. 
16 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu,  

 khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn,  

 hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. 
17 Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa,  
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 cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. 
20 Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng,  

 ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? 
21 Họ là những người mong chết mà không được,  

 tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. 
22 Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. 
23 Sao lại ban ánh sáng và sự sống  

 cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,  

 cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 87, 2-3.4-5.6.7-8 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan, đêm 

ngày con kêu cứu. Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

2) Vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần 

kề, thân kể như đã vào phần mộ, ví tựa người kiệt sức còn chi! 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

3) Con nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong 

mồ mả, đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc. 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

4) Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tối tăm, 

giữa lòng vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con, như sóng cồn 

xô đẩy dập vùi. 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

Tung hô Tin Mừng          Mc 10, 45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến 

mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 9, 51-56 

Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất 

quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên 

đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 
53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về 

hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông  

Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn 

chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 

Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi 

sang làng khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Nkm 2, 1-8 

Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin cử thần đến thành  

có phần mộ của tổ tiên thần để xây dựng lại. 
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Trích sách Nơ-khe-mi-a. 
1 Vào tháng Ni-xan, năm thứ hai mươi đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì 

nhiệm vụ chước tửu, tôi là Nơ-khe-mi-a, lấy rượu hầu vua. Chưa 

bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. 2 Vua nói với tôi: “Sao mặt 

khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu! Hẳn trong lòng phải 

có chuyện chi buồn lắm!” Tôi vô cùng sợ hãi, 3 bèn tâu vua: “Đức 

vua vạn vạn tuế! Sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà 

thành đô, nơi tổ tiên của thần an nghỉ, đã ra hoang tàn, và cửa thành 

bị thiêu huỷ.” 4 Vua bảo tôi: “Vậy khanh muốn gì?” Tôi cầu xin 

Thiên Chúa các tầng trời, 5 rồi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua 

và nếu bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giu-đa, 

đến thành có phần mộ của tổ tiên thần để xây dựng lại.” 6 Lúc ấy có 

hoàng hậu ngồi bên vua; vua hỏi tôi: “Khanh đi bao lâu? Bao giờ 

mới trở lại?” Vua bằng lòng cử tôi đi và tôi xin hẹn với vua một kỳ 

hạn. 7 Tôi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin hạ lệnh cấp 

chiếu thư cho thần đem tới các trưởng Vùng bên kia sông  

Êu-phơ-rát, để họ cho phép thần đi qua đó đến tận Giu-đa. 8 Cũng 

xin một chiếu thư cho ông A-xáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ 

cho thần làm khung cửa đồn luỹ ở sát Đền Thờ, làm tường thành và 

làm nhà cho thần đến ở.” Vua ban cho tôi như thế, vì bàn tay nhân 

lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 136, 1-2.3.4-5.6 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở, mà tưởng nhớ Xi-on; 

trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

2) Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui 

lên: Hát đi, hát thử đi xem, Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài! 
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Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

3) Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê 

người? Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn 

thành tê bại! 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

4) Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, 

không còn lấy Giê-ru-sa-lem, làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca 

sẽ dính với hàm. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           G 9, 1-12.14-16 

Trước thiên nhan Chúa,  

phàm nhân cho mình là công chính như thế nào được? 

Trích sách Gióp. 
1  Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói:  
2  Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa,  

 phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? 
3  Nếu ai thích tranh luận với Người,  

 thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một. 
4  Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,  

 đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn? 
5  Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,  

 Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, 
6  Người làm rung chuyển móng nền cõi đất  

 và cột trụ của nó phải lung lay. 
7  Người ra lệnh là mặt trời không mọc,  

 Người niêm ấn lên các vì sao. 
8  Duy mình Người trải rộng các tầng trời,  

 đạp lên trên ba đào biển cả. 
9  Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,  
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 chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam. 
10 Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò  

 và những điều kỳ diệu không đếm xuể. 
11 Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,  

 Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. 
12 Này Người bắt đi, ai giành lại được?  

 Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?” 
14 Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? 
15 Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,  

 nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. 
16 Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,  

 tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 87, 10bc-11.12-13.14-15 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

1) Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa, và giơ tay hướng 

thẳng về Ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm 

hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ? 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

2) Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa? Cõi âm ty, ai 

kể lại lòng thành tín của Ngài? Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai 

rõ? 

Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay? 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 

3) Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, mới tinh sương đã 

chờ chực nguyện xin. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng 

rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài. 

Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. 
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Tung hô Tin Mừng          x. Pl 3, 8-9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả 

như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy ở đâu, tôi cũng xin theo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ,  

thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi 

theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng 

Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Nkm 8, 1-12 

Ông Ét-ra mở sách Luật ra. Ông chúc tụng Đức Chúa, 

và toàn dân đáp rằng: “Amen! Amen!”. 

Trích sách Nơ-khe-mi-a. 
1 Bấy giờ, muôn người như một, tụ họp ở quảng trường trước 

cửa Nước. Họ xin ông Ét-ra là kinh sư đem sách Luật Mô-sê ra. Đó 

là Luật Đức Chúa đã truyền cho Ít-ra-en. 2 Hôm ấy là ngày mồng 

một tháng thứ bảy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước 

mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi 

khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách 

Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 

Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật. 
4a Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc 

này 5 Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn 

mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. 6 Bấy giờ 

ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ 

tay lên đáp rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ 

lạy Đức Chúa. 7b Các thầy Lê-vi giải thích Lề Luật cho dân, trong 

khi dân vẫn đứng tại chỗ. 8 Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng 

và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu 

được những gì các ông đọc. 
9 Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm 

kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật 

Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến 

cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương  
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khóc lóc.” Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời 

sách Luật. 10 Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy 

về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không 

sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh 

em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh 

em.” 11 Còn các thầy Lê-vi thì trấn an mọi người như sau: “Anh em 

đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh! Anh em chớ phiền muộn 

làm gì!” 12 Bấy giờ toàn dân đi ăn uống, rồi gửi các phần ăn, và liên 

hoan tưng bừng, vì họ đã hiểu rõ lời lẽ mà người ta vừa cho họ biết. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi 

lòng. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 G 19, 21-27 

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống. 

Trích sách Gióp. 
21 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:  

  “Xin thương tôi, xin thương xót tôi,  

 hỡi các anh là những người bè bạn,  

 vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi!  
22 Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa  

 mà đi săn đuổi tôi, và vẫn không thoả mãn?  
23 Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại,  

 phải chi có người ghi vào sách,  
24 có người đục bằng sắt, trám bằng chì,  

 tạc vào đá cho đến muôn đời!  
25 Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,  

 và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.  
26 Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,  

 thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.  
27 Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,  

 Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.  

 Lòng tôi những tha thiết mong chờ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 26, 7-8a.8b-9abc.13-14 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

1) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
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2) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Tung hô Tin Mừng              Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 10, 1-12 

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:  

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ 

mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh 

em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, 

bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ 

nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có 

ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; 

bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, 

và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm 

thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào 

bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì 

người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong  
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thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 

Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em 

ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông 

dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy 

nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

gần.” 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm 

còn được xử khoan hồng hơn thành đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Br 1, 15-22 

Chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, và đã bất tuân. 

Trích sách ngôn sứ Ba-rúc. 
15 Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, quả là Đấng công minh; 

còn chúng tôi, những người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, 16 các 

vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng 

tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng, 17 vì tất 

cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, 18 đã bất tuân,  
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không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng 

theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi. 19 Từ 

ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới 

ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa 

chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. 20 Cho nên, 

như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa 

vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với ông 

Mô-sê tôi tớ Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi  

Ai-cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. 21 Chúng 

tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, 

không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã sai đến với chúng tôi. 
22 Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của 

mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức 

Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 78, 1-2.3-5.8-9 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

1) Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; 

chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành 

đống tro tàn; tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho 

chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi 

cho dã thú. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

2) Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem, chúng đổ máu dân Ngài như 

nước chảy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thoá 

mạ, người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Đến bao giờ, lạy Chúa, 

Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen 

còn cháy bừng như lửa? 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 
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3) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng 

con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá 

nhiều. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

4) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương 

phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha 

tội lỗi, vì danh dự của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         G 38, 1.12-21; 40,3-5 

Có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng 

và đã đến tận nguồn biển cả? 

Trích sách Gióp. 
1  Bấy giờ, giữa cơn bão táp,  

 Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:  
12 “Trong cả đời ngươi, đã có lần nào  

 ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng,  

 chỉ định vị trí cho hừng đông,  
13 để hừng đông nắm chắc mười phương đất,  

 giũ cho sạch hết bọn gian tà?  
14 Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc  

 tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong,  

 và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng.  
15 Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,  

 cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.  
16 Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả  

 và lang thang ở đáy vực sâu?  
17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ  

 và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?  
18 Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào?  

 Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi!  
19 Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng,  
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 đâu là nơi bóng tối cư ngụ,  
20 để ngươi đưa nó đến miền nó ở,  

 và nhận ra đường về nhà nó?  
21 Điều này, hẳn ngươi biết rõ,  

 vì khi ấy, ngươi đã chào đời,  

 và đời ngươi đã qua bao năm tháng!” 
40 3  Ông Gióp thưa lại Đức Chúa:  

4  “Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ,  

 biết nói chi để trả lời Ngài?  

 Con sẽ đưa tay lên che miệng.  
5  Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,  

 có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 138, 1-3.7-8.9-10.13-14ab 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

2) Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất 

được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới 

âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

3) Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi 

chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh 

tay hùng mạnh giữ lấy con. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 
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4) Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong 

dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công 

trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

Tung hô Tin Mừng              x. Tv 94, 8ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 13-16 

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! 

Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các 

ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải 

thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, 

Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi 

nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời 

ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 
16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là 

khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai 

Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Đn 3, 31.29.30.43.42 

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử 

sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các 

giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng 

khoan hồng mà xử với chúng con. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Br 4, 5-12.27-29 

Đấng đã giáng họa xuống các con, 

chính Người sẽ ban cho các con niềm vui. 

Trích sách ngôn sứ Ba-rúc. 
5  Can đảm lên nào, hỡi dân Ta!  

 Hỡi những kẻ mang danh Ít-ra-en! 
6  Các ngươi có bị bán cho dân ngoại,  

 không phải là để bị diệt vong.  

 Các ngươi có bị trao cho quân thù  

 âu cũng vì đã chọc giận Thiên Chúa. 
7  Quả thật, khi tế lễ cho ma quỷ thay vì cho Thiên Chúa,  

 các ngươi đã khiêu khích Đấng tạo dựng nên mình. 
8  Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng nuôi dưỡng các ngươi,  

 các ngươi đành quên lãng;  

 còn Giê-ru-sa-lem, mẹ sinh thành các ngươi,  

 các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu; 
9  buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa  

 giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở:  

 Hãy nghe đây, các thành lân cận của Xi-on, 

 Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm. 
10 Vì tôi đã thấy cảnh lưu đày  

 Đấng Vĩnh Hằng giáng xuống trên con trai con gái của tôi. 
11 Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng,  

 nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi. 
12 Chớ ai vui mừng vì thấy tôi goá bụa, bị mọi người bỏ rơi; 
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 tôi phải sống đơn độc như thế này  

 chỉ vì con cái tôi phạm tội, lìa bỏ Lề Luật của Thiên Chúa:  
27 Các con ơi, can đảm lên nào!  

 Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa,  

 vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con. 
28 Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa,  

 thì một khi trở về,  

 các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa. 
29 Vì Đấng đã giáng hoạ xuống các con,  

 chính Người sẽ giải thoát  

 mà ban cho các con niềm vui vĩnh cửu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 68, 33-35.36-37 

Đ. Chúa nhận lời kẻ nghèo khó. 

1) Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên 

Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời 

cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn! 

Đ. Chúa nhận lời kẻ nghèo khó. 

2) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, 

Người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp. Miền đất ấy sẽ 

trở nên gia tài, của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ 

sở, của những người mến chuộng Thánh Danh. 

Đ. Chúa nhận lời kẻ nghèo khó. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)            G 42, 1-3.5-6.12-16 

Giờ đây, chính mắt con đã chứng kiến Ngài. 

Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. 

Trích sách Gióp. 
1 Bấy giờ ông Gióp thưa với Đức Chúa:  
2 “Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,  

 không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.  
3 ‘Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết  

 để làm cho kế hoạch của Ta  

 không còn được rõ ràng minh bạch?’  

 Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì  

 về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.  
5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,  

 nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.  
6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,  

 trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn”. 
12 Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp 

nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc 

đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con 

trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô 

thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. 15 Trong khắp 

xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con 

gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các 

anh em trai. 
16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm 

nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca               Tv 118, 66 và 71.75 và 91.125 và 130 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

1) Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào 

mệnh lệnh Ngài. Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết 

thánh chỉ Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

2) Lạy Chúa, con biết: quyết định của Ngài thật công minh, 

Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. Theo quyết định Chúa, mọi 

loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

3) Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am 

tường thánh ý. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn 

sơ thông hiểu am tường. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mấu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 17-24 

Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức  

Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải 

khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy 

Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho 

anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ 

Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em 

chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì 

tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần  
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tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể 

trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc 

khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người 

Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ 

người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc 

thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho 

anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều 

anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em 

đang nghe, mà không được nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 118, 49-50 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng 

cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. 

Hoặc:           1 Ga 3, 16 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu của Thiên 

Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng 

ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
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CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1                          Is 5, 1-7 

Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,  

 bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. 

 Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. 
2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,  

 giống nho quý đem trồng,  

 giữa vườn anh xây một vọng gác,  

 rồi khoét bồn đạp nho.  

 Anh những mong nó sinh trái tốt,  

 nó lại sinh nho dại. 
3 Vậy bây giờ,  

 dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,  

 xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. 
4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,  

 mà tôi đã chẳng làm?  

 Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? 
5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết  

 tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi:  

 hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,  

 bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. 
6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,  

 không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm;  

 sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. 
7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh,  
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chính là nhà Ít-ra-en đó;  

 cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, 

 ấy chính là dân xứ Giu-đa. 

 Người những mong họ sống công bình, 

 Mà chỉ thấy toàn là đổ máu; 

 Đợi chờ họ làm điều chính trực, 

 Mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 79, 9 và 12.13-14.15-16.19-20 

Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en. 

1) Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập, đuổi chư dân, lấy chỗ 

mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận 

miền Sông Cả. 

Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en. 

2) Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đường mặc 

sức hái mà ăn! Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. 

Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en. 

3) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống 

mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa 

đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 

Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en. 

4) Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban 

cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. Lạy Chúa là 

Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan 

rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en. 
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Bài đọc 2                         Pl 4, 6-9 

Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, 

và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
6 Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi 

hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi 

bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và 

bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ 

cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, 

thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực 

tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, 

những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những 

gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì 

hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh 

em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trai, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 21, 33-43 

Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong 

dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có gia chủ kia trồng 

được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, 

ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh 

tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp 

các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng 

đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một  
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số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y 

như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì 

nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy 

người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó 

đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên 

ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho 

đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông 

sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để 

cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Kinh 

Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc 

tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước 

mắt chúng ta’. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? 
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ 

lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho 

Nước ấy sinh hoa lợi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
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CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1             St 2, 18-24 

Cả hai thành một xương một thịt. 

Trích sách Sáng thế. 
18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì 

không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức 

Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn 

đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi 

mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi 

súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm 

được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa 

cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp 

đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt 

thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ 

con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con 

người. 
23 Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt 

bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông 

ra.” 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và 

cả hai thành một xương một thịt. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 127, 1-2.3.4-5a.5b-6 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt 

cuộc đời. 
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1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt 

cuộc đời. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt 

cuộc đời. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt 

cuộc đời. 

4) Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem 

phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en 

vui hưởng thái bình. 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt 

cuộc đời. 

Bài đọc 2                       Dt 2, 9-11 

Đấng thánh hóa là Đức Giê-su,  

và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
9 Thưa anh em, con người đã bị thua kém các thiên thần trong 

một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh 

quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con 

người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm 

sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. 
10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, 

chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã 

làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở  
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thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật 

vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều 

do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh 

em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           1 Ga 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 10, 2-16 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
2 Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi 

rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế 

là để thử Người. 3 Người đáp: “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các 

ông điều gì?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị 

mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ 

đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi 

đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam 

có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 
8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là 

hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã 

phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các 

môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới 

vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để 

lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.” 
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay 

trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người 

bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn 

cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 
15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với  
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tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy 

các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn              Mc 10, 2-12 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
2 Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi 

rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế 

là để thử Người. 3 Người đáp: “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các 

ông điều gì?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị 

mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ 

đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi 

đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam 

có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 
8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là 

hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã 

phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các 

môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới 

vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để 

lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
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CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1             Kb 1, 2-3; 2,2-4 

Người công chính sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. 

Trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc. 
1.2 Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa,  

 con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,  

 con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt? 
3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,  

 còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?  

 Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,  

 chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. 
2.2 Đức Chúa trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến  

 và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. 
3 Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.  

 Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,  

 chứ không làm cho ai thất vọng.  

 Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,  

 vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. 
4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,  

 còn người công chính thì sẽ được sống,  

 nhờ lòng thành tín của mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 94, 1-2.6-7a.7b-9 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 
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1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

2) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

3) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Nguồi phán: 

Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa 

trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức, và dám thử 

thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người 

phán: Các ngươi chớ cứng lòng. 

Bài đọc 2                  2 Tm 1, 6-8.13-14 

Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
6 Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên 

Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên 

Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở 

nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức 

mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải 

làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù 

của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng 

lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 13 Với đức tin và đức 

mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy 

làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý  
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tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần 

ngự trong chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            1 Pr 1, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở 

muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một 

Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 17, 5-10 

Nếu anh em có lòng tin! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng 

tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ 

lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em. 
7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, 

mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ 

không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn 

uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết 

ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng 

vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: 

chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn 

phận đấy thôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 
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Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Gn 1, 1 – 2,1.11 

Ông Giô-na đứng dậy để tránh nhan Đức Chúa 

Khởi đầu sách ngôn sứ Giô-na. 
1.1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, 

rằng: 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho 

dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.” 3 Ông 

Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi Tác-sít, tránh nhan Đức Chúa. 

Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tác-sít. Ông 

trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tác-sít với họ, tránh nhan Đức Chúa. 4 

Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một 

trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. 5 

Thuỷ thủ sợ hãi; họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và 

ném hàng hoá trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì 

đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. 6 Viên thuyền trưởng lại gần 

và nói với ông: “Sao lại ngủ thế này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi! 

May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng.” 
7 Rồi họ bảo nhau: “Nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà 

chúng ta gặp tai hoạ này.” Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Giô-na. 
8 Họ bảo ông: “Vì ông là người đã đem tai hoạ này đến cho chúng 

ta, thì xin ông cho chúng tôi biết: Ông làm nghề gì? Ông từ đâu đến, 

quê ở nước nào, và thuộc dân nào?” 9 Ông nói với họ: “Tôi là người  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, 

Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.” 10 Những người ấy sợ, sợ 

lắm; họ nói với ông: “Ông đã làm gì thế?” Thật vậy, do ông kể lại 

mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. 11 Họ 

hỏi ông: “Chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, 

không còn đe doạ chúng tôi nữa?” Quả thật, biển càng lúc càng 

động mạnh. 12 Ông bảo họ: “Hãy đem tôi ném xuống biển thì biển 

sẽ lặng đi, không còn đe doạ các ông nữa; vì tôi biết là tại tôi mà các 

ông gặp cơn bão lớn này.” 13 Những người ấy cố chèo vào đất liền, 

nhưng không thể được vì biển mỗi lúc một động thêm, uy hiếp họ. 
14 Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa: “Ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng 

con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu 

vô tội trên đầu chúng con; vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành 

động tuỳ theo sở thích.” 15 Rồi họ đem ông Giô-na ném xuống biển. 

Biển dừng cơn giận dữ. 16 Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm; họ 

dâng hy lễ lên Đức Chúa và khấn hứa. 
2.1 Bấy giờ, Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. 

Ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 11 Rồi Đức Chúa bảo 

con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất liền. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Gn 2, 3.4.5.8 

Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được 

sống. 

1) Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa, Người đã thương 

đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng 

con. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được 

sống. 

2) Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển, làn nước mênh 

mông vây bọc con, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập 

thân này. 
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Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được 

sống. 

3) Con đã nói: Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! Nhưng con 

vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được 

sống. 

4) Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Đức Chúa, và 

lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được 

sống. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Gl 1, 6-12 

Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi 

Tin Mừng, nhưng chính là Đức Ki-tô đã mặc khải. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
6 Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt 

mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức 

Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác. 7 Không có Tin Mừng nào khác 

đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin 

Mừng của Đức Ki-tô đó thôi. 8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, 

hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin 

Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin 

Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! 9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: 

nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng 

anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi! 10 Vậy, 

giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? 

Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn 

làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô. 
11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng 

tôi loan báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài 

người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính 

Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 110, 1-2.7-8.9 và 10c 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Những công trình tay Chúa thực hiện, quả là chân thật và 

công minh. Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến 

muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến 

muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. Mãi đến thiên thu 

còn vang tiếng ngợi khen Người. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 25-37 

Ai là người thân cận của tôi? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới 

đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự 

sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? 

Ông đọc thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí 

khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức 

Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ 

được sống.” 
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29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới 

thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” 
30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-

khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, 

đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình 

cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người 

này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi 

tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một 

người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và 

chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết 

thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa 

của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai 

quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người 

này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại 

bác.” 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người 

thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” 37 Người thông luật 

trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” 

Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Gn 3, 1-10 

Dân thành Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại, 

và Thiên Chúa hối tiếc. 

Trích sách ngôn sứ Giô-na. 
1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Hãy 

đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết 

lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi 

Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ 

rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt 

đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày 

nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ 

công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 6 

Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, 

khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: “Do 

sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và 

chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không 

được uống nước. 8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết 

sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác 

và những hành vi bạo lực của mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng 

nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến 

chúng ta khỏi phải chết.” 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ 

bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã 

tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 129, 1-2.3-4.6b-8 

Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con 

tha thiết nguyện cầu. 

Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết 

kính sợ Ngài. 

Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

3) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-

en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan 

chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en, cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn. 

Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  Gl 1, 13-24 

Thiên Chúa đã mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo  

Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
13 Thưa anh em, anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào 

trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những 

muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ đạo 

Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai 

hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. 
15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn 

trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã  
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đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin 

Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận 

theo các lý do tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các 

vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi 

lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến 

ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp 

một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của 

Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt 

Thiên Chúa là tôi không nói dối. 21 Sau đó tôi đến miền Xy-ri và 

miền Ki-li-ki-a. 22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền 

Giu-đê không biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng: “Người trước 

đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông 

những muốn tiêu diệt”, 24 và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 138, 1-3.13-14ab.14c-15 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

2) Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong 

dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công 

trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

3) Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không 

lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt 

trong lòng đất thẳm sâu. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 
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Tung hô Tin Mừng             Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 38-42 

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. 

Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
38 Một hôm, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ 

nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là 

Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 

Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa 

Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? 

Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta 

ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện 

cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy 

đi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Gn  4, 1-11 

Ngươi thương hại cây thầu dầu, còn Ta,  

chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn? 

Trích sách ngôn sứ Giô-na. 
1 Bấy giờ, ông Giô-na bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. 2 

Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: “Ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng 

phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con 

đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên 

Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì 

đã giáng hoạ. 3 Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con 

đi, vì thà con chết còn hơn là sống!” 4 Đức Chúa hỏi ông: “Ngươi 

nổi giận như thế có lý không?” 5 Ông Giô-na ra ngoài thành và ngồi 

ở phía đông thành. Ở đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, 

trong bóng mát, để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. 6 Đức Chúa là 

Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na 

để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Giô-na 

vui, vui lắm vì cây thầu dầu. 7 Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló 

rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. 
8 Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng 

bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na; ông ngất xỉu và 

xin cho mình được chết, ông nói: “Thà tôi chết còn hơn là sống.” 9 

Thiên Chúa hỏi ông Giô-na: “Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như 

thế có lý không?” Ông trả lời: “Con có lý để nổi giận đến chết 

được!” 10 Đức Chúa phán: “Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu 

mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong 

một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. 11 Còn Ta,  
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chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó 

có rất nhiều thú vật, nhất là có hơn một trăm hai mươi ngàn người 

không phân biệt được bên phải với bên trái.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 85, 3-4.5-6.9-10 

Đ. Lạy Chúa, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng 

thành tín. 

1) Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, 

lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho 

con được vui thoả, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng 

thành tín. 

2) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con 

van nài, xin để ý lưu tâm. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng 

thành tín. 

3) Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ 

phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, 

và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng 

thành tín. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)             Gl 2, 1-2.7-14 

Các Tông Đồ nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
1 Thưa anh em, sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem 

một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba; tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi 

với tôi. 2 Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày 

cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, -cách riêng cho  
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các vị có thế giá-, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô 

ích.  
7 Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan 

báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông 

Phê-rô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người 

được cắt bì. 8 Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông 

thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động 

biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại. 9 Vậy khi nhận ra ân huệ 

Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, 

những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ 

dấu hiệp thông: chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì 

lo cho những người được cắt bì. 10 Chỉ có điều này là chúng tôi phải 

nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm. 
11 Nhưng khi ông Kê-pha đến An-ti-ô-khi-a, tôi đã cự lại ông 

ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. 12 Thật vậy, ông 

thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có 

những người của ông Gia-cô-bê đến; nhưng khi những người này 

đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. 13 

Những người Do-thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến 

cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. 
14 Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý 

của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: 

“Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ 

không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại 

phải xử sự như người Do-thái?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                     Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng             x. Rm 8, 15bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm 

cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Áp-ba! Cha 

ơi!”. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 11, 1-4 

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu 

nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: 

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an 

đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, 

anh em hãy nói:   

 “Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  

 Triều Đại Cha mau đến, 
3 xin Cha cho chúng con  

 ngày nào có lương thực ngày ấy; 
4 xin tha tội cho chúng con,  
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vì chính chúng con cũng tha  

 cho mọi người mắc lỗi với chúng con,  

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                Ml 3, 13-20a 

Náy, ngày ấy đến, đốt cháy như hỏa lò. 

Trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 
13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta -Đức Chúa phán- thế 

mà các ngươi lại bảo: “Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu?” 14 

Các ngươi nói: “Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ 

các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, 

nào ích lợi chi? 15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có 

phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên 

Chúa mà chẳng hề hấn gì.” 16 Bấy giờ những người kính sợ Đức 

Chúa sẽ nói với nhau: Đức Chúa đã để ý và Người đã nghe: một 

cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức 

Chúa và tôn kính Danh Người. 17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ  
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thuộc về Ta như sở hữu riêng, -Đức Chúa các đạo binh phán-, Ta sẽ 

xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng 

mình. 18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính 

với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ 

Người. 19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu 

ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ 

thiêu rụi chúng -Đức Chúa các đạo binh phán- không còn chừa lại 

cho chúng một rễ hay cành nào. 20  Nhưng đối với các ngươi là 

những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang 

theo các tia sáng chữa lành bệnh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                      Gl 3, 1-5 

Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, 

hay vì đã tin nhờ được nghe? 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là 

những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng 

đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? 2 Tôi muốn anh em cho tôi 

biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những 

gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? 3 Anh em ngu xuẩn như 

thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác 

thịt sao? 4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công 

sao? Mà quả thật là uổng công! 5 Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí 

cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh 

em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Lc 1, 69-70.71-72.73-75 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

1) Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện, Vị 

Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị 

thánh ngôn sứ, mà phán hứa tự ngàn xưa. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

2) Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen 

ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

3) Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi 

tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công 

chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 
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Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

Tung hô Tin Mừng              x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 11, 5-13 

Anh em cứ xin thì sẽ được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh 

em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 

‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại 

nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; 7 mà người kia từ 

trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các 

cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho 

anh được?’. 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để 

cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả 

những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 
9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm 

thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai 

tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một 

người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 

Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là 

những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, 

phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ 

kêu xin Người sao?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 
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Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Ge 1, 13-15; 2,1-2 

Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày tối tăm u ám. 

Trích sách ngôn sứ Giô-en. 
1.13  Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!  

 Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!  

 Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,  

 hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,  

 vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu  

 đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa. 
14 Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, 

 triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ  

 tại Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.  

 Hãy kêu lên Đức Chúa. 
15 Ôi, ngày đáng sợ thay! Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề! 

 Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng. 
 2.1  Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!  

 Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,  

 vì Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên. 
2  Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen.  

 Một dân đông đúc và hùng mạnh  

 đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh.  
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 Một dân như vậy xưa nay chưa hề có,  

 và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 9A, 2-3.6 và 16.8-9 

Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa 

làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, 

lạy Đấng Tối Cao. 

Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. 

2) Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà, tên tuổi chúng, 

cũng xoá đi vĩnh viễn. Kìa chư dân sa vào hố chúng đào, chân mắc 

lưới chính mình giăng sẵn. 

Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. 

3) Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. 

Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo 

đường chính trực. 

Đ. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Gl 3, 7-14 

Những keẻ dựa ào đức tin thì được chúc phúc 

làm một với ông Áp-ra-ham, người có đức tin. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
7 Thưa anh em, anh em nên biết rằng: những ai dựa vào đức tin, 

những người ấy là con cái ông Áp-ra-ham. 8 Đàng khác, Kinh 

Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công 

chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Áp-ra-ham tin mừng 

này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. 9 Như vậy, những kẻ 

dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Áp-ra-ham, 

người có đức tin. 
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10 Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì 

đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa 

thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách 

Luật! 11 Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa 

nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin 

sẽ được sống. 12 Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai 

thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. 13 Đức 

Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì 

chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng 

nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 14 Như thế là để nhờ 

Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành 

cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn 

Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 110, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của 

Người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công 

của Người. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, 

muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho 

dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 12, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian 

này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên 

khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 15-26 

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, 

thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
15 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại 

bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ 

khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 

Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ 

thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia 

rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các 

ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-

en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi 

vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên 

Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các 

ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài 

của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người 

mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ 

khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy 

được. 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi 

thu góp là phân tán”. 
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24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những 

nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta 

sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được 

quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ 

hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn 

tệ hơn trước.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 

Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ            Et 13, 9.10-11 

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài, mà không 

ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ, cùng muôn loài hiện hữu dưới 

bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Ge 4, 12-21 

Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín. 

Trích sách ngôn sứ Giô-en. 
12 Có lời Đức Chúa phán:  

 “Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,  

 tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,  

 vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh. 
13 Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín.  

 Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra,  

 vì sự gian ác của chúng quá nhiều.” 
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14 Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm,  

 vì Ngày của Đức Chúa đã gần kề,  

 trong cánh đồng Chung Thẩm. Ngày của Đức Chúa 
15 Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng. 
16 Từ Xi-on Đức Chúa gầm lên,  

 từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội,  

 trời và đất chuyển rung.  

 Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu,  

 là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en. 
17 “Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng  

 Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi,  

 Đấng ngự tại Xi-on, núi thánh của Ta.  

 Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,  

 người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa.” 
18 Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho,  

 đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề,  

 từ mọi khe suối Giu-đa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn.  

 Một mạch nước từ Nhà Đức Chúa sẽ vọt ra  

 tưới thung lũng Sít-tim. 
19 Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn,  

 Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu,  

 vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa:  

 “chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ. 
20 Nhưng Giu-đa sẽ có người ở mãi mãi,  

 Giê-ru-sa-lem sẽ có người ở đến muôn đời. 
21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ,  

 Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng.”  

 Đức Chúa ngự tại Xi-on. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 96, 1-2.5-6.11-12 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 
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1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai 

rồng là công minh chính trực. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

2) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan, vị Chúa Tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

3) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm 

rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính 

hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ. 

Đ. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Gl 3, 22-29 

Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con ái Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
22 Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng 

tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, điều Thiên Chúa đã 

hứa được ban cho các kẻ tin. 
23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới 

khi đức tin được mặc khải. 24 Như thế Lề Luật đã thành người quản 

giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính 

nhờ đức tin. 25 Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở 

dưới quyền giám hộ nữa. 26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều 

là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. 27 Quả thế, bất cứ ai 

trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy 

Đức Ki-tô. 28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô 

lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một 

trong Đức Ki-tô. 29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em 

là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 104, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

1) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của 

Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

2) Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm 

kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, 

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 27-28 

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. 

Đúng hơn, phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một 

người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu 

mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn 

phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ac 3, 25 

Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha 

thiết kiếm tìm Người. 
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Hoặc:          1 Cr 10, 17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy  nhiều Người, chúng ta cũng chỉ 

là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, và một 

chén rượu mà thôi. 
 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1                    Is 25, 6-10a 

Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc, 

và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6 Ngày ấy, trên núi này,  

 Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:  

 tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,  

 thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. 
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,  

 và tấm màn trùm lên muôn nước. 
8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.  

 Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ  

 trên khuôn mặt mọi người,  

 và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch  

 nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. 
9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta,  

 chúng ta từng trông đợi Người,  

và đã được Người thương cứu độ.  

 Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.  

 Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” 
10a  Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm 

dài triền miên. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm 

dài triền miên. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm 

dài triền miên. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm 

dài triền miên. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm 

dài triền miên. 

Bài đọc 2           Pl 4, 12-14.19-20 

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
12 Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật 

cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, 

tôi đã tập quen cả. 13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được 

hết. 14 Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn  
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bách, như thế là phải. 19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu 

cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người 

trong Đức Ki-tô Giê-su. 20 Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng 

ta, đến muôn thuở muôn đời! A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             x. Ep 1, 17-18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, 

mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 22, 1-14 

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế 

và kỳ mục trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện 

một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi 

thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng 

họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn 

họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã 

dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến 

dự tiệc cưới!” 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ 

đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt 

các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn 

thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố 

của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà 

những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra 

các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” 10 Đầy tớ liền đi 

ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên 

phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 
11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó 

có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: “Này 

bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người  
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ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người 

phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, 

ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì 

nhiều, mà người được chọn thì ít.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn       Mt 22, 1-10 

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế 

và kỳ mục trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện 

một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi 

thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng 

họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn 

họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã 

dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến 

dự tiệc cưới!” 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ 

đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt 

các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn 

thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố 

của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà 

những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra 

các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” 10 Đầy tớ liền đi 

ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên 

phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 
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Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1              Kn 7, 7-11 

Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7  Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.  

 Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
 8  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng  

 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.  

 Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 
 9  Đối với tôi, trân châu bảo ngọc  

 chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,  

 vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan,  

 cũng chỉ là cát bụi,  

 và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan  

 hơn sức khoẻ và sắc đẹp,  

 đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng,  

 vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 
11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan,  

 mọi sự tốt lành đã đến với tôi.  

 Nhờ tay Đức Khôn Ngoan,  

 của cải quá nhiều không đếm xuể. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 89, 12-13.14-15.16-17 

Đ. Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

1) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

2) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan 

hỷ, bù lại những tháng năm, Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

3) Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa, được thấy công trình Ngài 

thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin 

cho chúng con được vui hưởng, lòng nhân hậu của Chúa là Thiên 

Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin 

củng cố việc tay chúng con làm. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày 

ngày được hớn hở vui ca. 

Bài đọc 2                     Dt 4, 12-13 

Lời Thiên Chúa phê phán tâm tình 

cũng như tư tưởng của lòng người. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
12 Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và 

sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với 

linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 

lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước 

Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có 

quyền đòi chúng ta trả lẽ. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 17-30 

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 

Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” 
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, 

chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy 

bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ  
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cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây 

giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, 

con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh 

cửu ở đời sau. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn             Mc 10, 17-27 

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 

Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1                   2 V 5, 14-17 

Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa 

và tuyên xưng Đức Chúa. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
14 Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước 

A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần 

trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại 

trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. 
15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên 

Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: 

trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. 

Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” 16 

Ông Ê-li-sa nói: “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi 

thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng 

ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói: “Nếu ngài từ chối, thì xin 

cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa 

chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho 

thần nào khác ngoài Đức Chúa.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Bài đọc 2                  2 Tm 2, 8-13 

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông  

Ti-mô-thê 
8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã 

sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn 

nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi 

còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên 

Chúa đâu bị xiềng xích! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích 

cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ 

trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. 
11 Đây là lời đáng tin cậy:  

 Nếu ta cùng chết với Người,  

 ta sẽ cùng sống với Người. 
12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng,  

 ta sẽ cùng hiển trị với Người.  
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 Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. 
13 Nếu ta không trung tín,  

 Người vẫn một lòng trung tín,  

 vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 1 Tx 5, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, 

đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 17, 11-19 

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, 

mà chỉ có người ngoại bang này? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới 

giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, 

thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 

và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” 

Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình 

được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người 

Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều 

được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở 

lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19 Rồi 

Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu 

chữa anh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 
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Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Rm 1, 1-7 

Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ  

Tông Đồ, làm cho các dân ngoại vâng phục Tin Mừng. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm 

Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. 2 

Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa 

trước trong Kinh Thánh. 3 Đó là Tin Mừng về Con của Người là 

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức 

Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít. 4 Nhưng xét như 

Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt 

làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. 
5 Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông 

Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh 

Người được rạng rỡ. 6 Trong số đó, có cả anh em, là những người đã 

được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô. 
7 Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên 

Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là 

Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và 

bình an.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                             Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Gl 4, 22-24.26-27.31–5,1 

Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, 

nhưng là con của người tự do. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
4.22 Thưa anh em, có lời chép rằng: ông Áp-ra-ham có hai người 

con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. 23 Nhưng 

con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên; còn con của 

người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. 24 Truyện đó ngụ ý thế này: 

hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xi-nai, 

thì sinh ra nô lệ: đó là Ha-ga. 26 Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì 

tự do: đó là mẹ chúng ta. 27 Thật vậy, có lời chép:  

Reo mừng lên,  

hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con; 

hãy bật tiếng reo hò mừng vui,  

hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,  

vì con của phụ nữ bị bỏ rơi  
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thì đông hơn con của phụ nữ có chồng! 
31 Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một 

người nô lệ, nhưng là con của người tự do. 
5.1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát 

chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một 

lần nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 112, 1-2.3-4.5-7 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi 

nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 94, 7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 11, 29-32 

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, 

ngoài dấu lạ ông Giô-na. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: 

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng 

sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, 

ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con 

Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc 

Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những 

người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái 

đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn 

vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ 

chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám 

hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na 

nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 1, 16-25 

Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh Người cho phải đạo. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
16 Thưa anh em, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin 

Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, 

trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 17 Vì trong Tin Mừng, 

sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa 

đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được 

sống. 
18 Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của 

Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy 

sự bất chính mà giam hãm chân lý. 19 Những gì người ta có thể biết 

về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên 

Chúa đã cho họ thấy rõ. 20 Quả vậy, những gì người ta không thể 

nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần 

tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con 

người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do 

đó, họ không thể tự bào chữa được, 21 vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã 

không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ 

suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội. 22 Họ 

khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. 23 Thay vì Thiên 

Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài 

phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. 
24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà 

làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. 25 Thay vì Thiên 

Chúa thật, họ đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thọ  
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tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở 

muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                      Gl 5, 1-6 

Cắt bì không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã 

giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách 

nô lệ một lần nữa. 2 Phải, tôi đây, Phao-lô, tôi nói cho anh em biết: 

anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Ki-tô sẽ không có ích gì cho 

anh em. 3 Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép 

cắt bì là: người ấy buộc phải giữ trọn vẹn Lề Luật. 4 Anh em mà tìm 

sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và 

mất hết ân sủng. 5 Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức 

tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy 

vọng. 6 Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì 

đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 118, 41 và 43.44-45.47-48 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. 

1) Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa, và ơn 

cứu độ, theo lời hứa của Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời 

chân lý, vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. 

2) Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ, tới muôn thuở 

muôn đời. Con thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài, con mải 

miết dõi theo. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. 

3) Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài, và hết lòng yêu mến. 

Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm 

suy. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và 

hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 

người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 37-41 

Hãy bố thí thì mọi sự trở nên trong sạch cho các người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
37 Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời 

Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy 

vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 
39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các 

người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong 

các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc! 

Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?  
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41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự 

sẽ trở nên trong sạch cho các người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Rm 2, 1-11 

Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm, 

trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
1 Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng 

không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà 

bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. 2 Chúng ta biết 

rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những 

điều đó. 3 Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó 

trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị 

Thiên Chúa xét xử sao? 4 Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng 

nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên 

Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? 5 Thế nhưng 

bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm 

cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong  
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ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh. 
6 Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ 

làm; 7 những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự 

và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời 

đời; 8 còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý 

và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ 

xuống đầu họ. 9 Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn 

khổ, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 10 Nhưng Người 

sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều 

thiện, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp, 11 vì Thiên Chúa 

không thiên vị ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 61, 2-3.6-7.9 

Đ. Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

1) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi 

yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 

ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

2) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên 

hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 

ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

3) Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt 

Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu. 

Đ. Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Gl 5, 18-25 

Những ai thuộc về Đức Ki-tô thì đã đóng đinh 

tính xác thịt vào thập giá, cùng với các dục vọng. 
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Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
18 Thưa anh em, nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì 

anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. 19 Những việc do tính xác 

thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ 

quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, 

chia rẽ, bè phái, 21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác 

giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: 

những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên 

Chúa. 22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, 

nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23 hiền hoà, tiết độ. Không 

có luật nào chống lại những điều như thế. 24 Những ai thuộc về Đức 

Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các 

dục vọng và đam mê. 
25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí 

mà tiến bước. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 
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Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 42-46 

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! 

Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
42 Khi ấy, Chúa Giê-su nói: “Khốn cho các người, hỡi các 

người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân 

hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến 

Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không 

được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các 

người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào 

hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả 

không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” 
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa 

Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46 Đức  

Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! 

Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh 

nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động 

vào.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 3, 21-30 

Người ta được nên công chính vì tin, 

chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã 

được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật 

và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa 

làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả 

những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. 23 Thật vậy, mọi người 

đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, 24 nhưng họ 

được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ 

công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. 25 Thiên 

Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai 

có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công 

Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua 

các tội lỗi người ta phạm. 26 Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy 

rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức 

Giê-su được nên công chính. 
27 Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! 

Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, 

nhưng dựa vào lòng tin. 28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta 

được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật 

dạy. 29 Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái 

thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? 

Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, 30 vì chỉ 

có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công  
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chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính 

cũng bởi họ tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 129, 1-2.3-4.5-6a 

Đ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người 

chan chứa. 

1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con 

tha thiết nguyện cầu. 

Đ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người 

chan chứa. 

2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững 

được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết 

kính sợ Ngài. 

Đ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người 

chan chứa. 

3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời 

Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

Đ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người 

chan chứa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Ep 1, 1-10 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức 

Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin 

vào Đức Ki-tô Giê-su. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin 

Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
3  Chúc tụng Thiên Chúa  

 là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  
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 Trong Đức Ki-tô,  

 từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc  

 cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 
4  Trong Đức Ki-tô,  

 Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,  

 để trước thánh nhan Người,  

 ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,  

 nhờ tình thương của Người. 
5  Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,  

 Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử  

 nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 
6  để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,  

 ân sủng Người ban tặng cho ta  

 trong Thánh Tử yêu dấu. 
7  Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra  

 chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi  

 theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. 
8  Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta  

 cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 
9  Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:  

 thiên ý này là kế hoạch yêu thương  

 Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. 
10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn  

 là quy tụ muôn loài trong trời đất  

 dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 
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Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 

qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 47-54 

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, 

từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
47 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: “Khốn 

cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông 

các người đã giết chết các vị ấy! 48 Như vậy, các người vừa chứng 

thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các 

vị ấy, còn các người thì xây lăng. 
49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta 

sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, 

lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả 

các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến  
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máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. 

Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người 

đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà 

những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” 
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người  

Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về 

nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai 

chăng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Rm 4, 1-8 

Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, 

và vì thế được kể là người công chính. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
1 Thưa anh em, phải nói sao về ông Áp-ra-ham, tổ phụ dân tộc 

chúng tôi? Ông đã được gì? 2 Giả như ông Áp-ra-ham được nên 

công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để hãnh diện; 

nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Thiên Chúa. 3 Thật vậy,  
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Kinh Thánh nói gì? Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế 

được kể là người công chính. 4 Người nào làm việc, thì lương trả 

cho người ấy không được kể là ân huệ, mà là nợ. 5 Trái lại người 

nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm 

cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được 

Thiên Chúa kể là công chính. 6 Đó là điều vua Đa-vít nói khi ca 

tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà 

không xét đến việc làm:  
7  Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,  

 người có tội mà được khoan dung!  
8  Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội!  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 31, 1-2.5.11 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

2) Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm 

lỗi của con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài 

đã tha thứ tội vạ cho con. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 

3) Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. 

Đ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang, những 

khúc ca mừng con được giải thoát. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ep 1, 11-14 

Chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng 

vào Đức Ki-tô, và anh em đã được đóng ấn Thánh Thần. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
11 Thưa anh em, 

 trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta. 

 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự  

 theo quyết định và ý muốn của Người, 

 đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng  

 theo kế hoạch của Người, 
12 để chúng tôi là những người đầu tiên  

 đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,  

 chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. 
13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa  

 anh em đã được nghe lời chân lý  

 là Tin Mừng cứu độ anh em;  

 vẫn trong Đức Ki-tô,  

 một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,  

 Đấng Thiên Chúa đã hứa. 
14 Thánh Thần  

 là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,  

 chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,  

 để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.   

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 32, 1-2.4-5.12-13 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 
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2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào, Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 32, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin đổ tình thương xuống chúng con, 

lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 12, 1-7 

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên 

nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: 

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 

người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm 

hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng 

kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 
4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em 

đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được 

nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết 

rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em 

biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai 

hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt 

Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. 

Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 129, 3-4 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được 

chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa 

Ít-ra-en. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Rm 4, 13.16-18 

Mặc dầu không còn gì để trông cậy, 

Áp-ra-ham vẫn trông cậy và vững tin. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rô-ma. 
13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa 

đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia 

nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ 

lòng tin. 16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên 

Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có 

giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải 

chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như 

ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, 17 như có lời chép: Ta đã đặt 

ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt 

Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống 

và khiến những gì không có hoá có. 
18 Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và 

vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên 

Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 104, 6-7.8-9.42-43 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhỡ mãi. 

1) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhỡ mãi. 

2) Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam 

kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã 

đoan thề cùng I-xa-ác. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhỡ mãi. 

3) Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa, cùng Áp-ra-ham, tôi 

tớ của Người. Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui 

vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. 

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhỡ mãi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ep 1, 15-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm đầu Hội Thánh  

mà Hội Thánh là thân thể của Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
15 Thưa anh em, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em 

vào Chúa Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân 

thánh, 16 tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới 

anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. 17 Tôi cầu xin Chúa Cha 

vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban 

cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết 

Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là 

niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là 

gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân 

thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho 

chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu 

lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức 
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Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 

Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần 

thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới 

hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả 

dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 

mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, 

Đấng làm cho tất cả được viên mãn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 8, 2-3a.4-5.6-7 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

1) Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa 

trên khắp cả địa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Ngài cho 

miệng con thơ trẻ nhỏ, cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù. 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

2) Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã 

an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, 

mà Chúa phải bận tâm? 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

3) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban 

vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay 

Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. 

Đ. Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 26b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm 

chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 12, 8-12 

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy 

cho anh em biết những điều phải nói. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho 

anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì 

Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần 

của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị 

chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 
10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng 

ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. 
11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt 

những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng 

lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, 

Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 33, 11 

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa 

chẳng thiếu của gì. 

Hoặc:             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. 
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CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1                     Is 45, 1.4-6 

Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Ky-rô 

để bắt các dân tộc suy phục ông. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Ky-rô  

 - Ta đã cầm lấy tay phải nó,  

 để bắt các dân tộc suy phục nó,  

 Ta tước khí giới của các vua,  

 mở toang các cửa thành trước mặt nó,  

 khiến các cổng không còn đóng kín nữa.  
4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp,  

 và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en,  

 Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu,  

 dù ngươi không biết Ta. 
5 Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác;  

 chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta.  

 Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, 
6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng  

 chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta.  

 Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 95, 1 và 3.4-5.7-8a.8b-10ac 

Đ. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

Đ. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 

2) Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn 

chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, 

Người sáng tạo trời cao. 

Đ. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 

4) Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa 

uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh 

Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét xử 

muôn nước theo đường ngay thẳng. 

Đ. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 

Bài đọc 2                   1 Tx 1, 1-5b 

Chúng tôi nhớ đến lòng tin, 

lòng mến và lòng trông cậy của anh em. 

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín 

hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội 

Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa  

Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. 
2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi 

nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, 3 và trước mặt Thiên Chúa là 

Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em 

làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, 

và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta 

là Đức Giê-su Ki-tô. 
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4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, 

chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, 5b vì khi chúng tôi 

loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi 

nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu 

xa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Pl 2, 15d.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng 

như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 22, 15-21 

Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm 

cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn 

đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức 

Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và 

cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể 

ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin 

Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay 

không?” 
18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao 

các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng 

tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi 

họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” 21 Họ đáp: “Của Xê-da.” 

Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên 

Chúa, trả về Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1                    Is 53, 10-11 

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, 

người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a.  
10 Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.  

 Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,  

 người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,  

 và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. 
11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,  

 người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.  

 Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,  

 sẽ làm cho muôn người nên công chính  

 và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 32, 4-5.18-19.20 và 22 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 
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1) Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

2) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

3) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Bài đọc 2                     Dt 4, 14-16 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
14 Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã 

băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng 

ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng 

ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn 

của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, 

nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai 

Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ 

giúp mỗi khi cần. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          Mc 10, 45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến 

mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng              Mc 10, 35-45 

Con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an 

đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy 

thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi: 

“Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông 

thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên 

hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 
38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có 

uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp 

chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén 

Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh 

em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì 

Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì 

kẻ ấy mới được.” 
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê 

và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: 

những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị 

dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng 

giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em 

thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì 

phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để 

được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm 

giá chuộc muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc bài đọc ngắn            Mc 10, 42-45 

Con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
42 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và nói: “Anh em 

biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống 

trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 

Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa 

anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh 

em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải 

để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống 

làm giá chuộc muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
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CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1                    Xh 17, 8-13 

Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế. 

Trích sách Xuất hành. 
8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 

Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày 

mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm 

cây gậy của Thiên Chúa.” 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã 

bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron 

và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân 

Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng 

thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê 

cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi 

người một bên. 

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt 

trời lặn. 13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và 

dân của ông ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 120, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi 

nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 
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2) Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin 

Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ 

quên cho đành! 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

3) Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn 

chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không 

tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

4) Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh 

mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho 

đến mãi muôn đời. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

Bài đọc 2              2 Tm 3, 14–4,2 

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
3.14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được 

và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ 

ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn 

ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất 

cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và 

có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên 

công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và 

được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. 
4.1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán 

xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi 

tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc  
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thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, 

khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Dt 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu 

hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 18, 1-8 

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã 

tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để 

dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người 

nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ 

Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có 

một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi 

hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không 

chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính 

sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này 

quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta 

nhức đầu nhức óc.’ 
6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người 

đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào 

Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ 

mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu 

Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 4, 20-25 

Điều đã viết cũng nói về cả chúng ta nữa: 

Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
20 Thưa anh em, ông Áp-ra-ham đã chẳng mất niềm tin, chẳng 

chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên 

vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, 21 vì ông hoàn toàn xác tín 

rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng 

thực hiện. 22 Bởi thế, ông được kể là người công chính. 
23 Nhưng khi viết ông được kể là người công chính, thì không 

phải chỉ nói về ông, 24 mà còn nói về cả chúng ta nữa: chúng ta sẽ 

được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, 

Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; 25 Đức Giê-su chính là Đấng đã 

bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống 

lại để chúng ta được nên công chính. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Lc 1, 69-70.71-72.73-75 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

1) Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện, Vị 

Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị 

thánh ngôn sứ, mà phán hứa tự ngàn xưa. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

2) Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen 

ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

3) Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi 

tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công 

chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 

Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm 

dân Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Ep 2, 1-10 

Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại 

và cùng ngự trị với Đức Ki-tô trên cói trời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của 

anh em. 2 Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế 

gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên 

ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. 3 Tất 

cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông 

theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của 

tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng 

chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. 4 Nhưng 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,  
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5 nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta 

được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được 

cứu độ! 6 Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị 

với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. 
7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta 

trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy 

ân sủng dồi dào phong phú của Người. 8 Quả vậy, chính do ân sủng 

và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức 

anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; 9 cũng không phải bởi 

việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. 10 Thật thế, chúng ta 

là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-

tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã 

chuẩn bị cho chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 13-21 

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: 

“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 

Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người 

chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi 

chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả 

mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” 
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ 

kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình 

phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta 

tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những 

cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 

Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài 

nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ 

đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 

Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước 

mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 5, 12.15.17-21 

Nếu chỉ vì một người mà sự chết đã thống trị,  

thì những ai được ban ân sủng dồi dào 

 sẽ được sống và được thống trị. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập 

trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới 

mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, nếu vì một 

người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của 

Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn 

dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 17 Nếu chỉ vì một người, một 

người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa 

làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao 

hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi 

dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. 
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 

người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực 

hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên 

công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người 

duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội 

nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn 

người cũng sẽ thành người công chính. 
20b ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp 

bội. 21 Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta 

phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên  
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công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 39, 7-8a.8b-9.10.17 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong 

Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ, luôn nói rằng: Đức 

Chúa vĩ đại thay! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ep 2, 12-22 

Chính Đức Ki-tô là bình an của chúng ta: 

Người đã liên kết đôi bên thành một. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
12 Thưa anh em, trước kia anh em không có Đấng Ki-tô, không 

được hưởng quyền công dân Ít-ra-en, xa lạ với các giao ước dựa 

trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có 

Thiên Chúa ở trần gian này. 13 Trước kia anh em là những người ở 

xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, 

anh em đã trở nên những người ở gần. 
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14 Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên 

kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh 

thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; 15 Người 

đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết 

lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy 

nhất nơi chính bản thân Người. 16 Nhờ thập giá, Người đã làm cho 

đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; 

trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. 17 Người đã đến loan 

Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an 

cho những kẻ ở gần. 18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta 

được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. 
19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, 

nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là 

người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng 

là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức  

Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp 

với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong 

Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người 

khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 84, 9ab và 10. 11-12.13-14 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban 

ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người, hằng 

chiếu toả trên đất nước chúng ta. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 
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3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 35-38 

Thật là phúc cho những đầy tớ 

khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 6, 12-18 

Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, 

anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
12 Thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị thân xác phải chết của 

anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân 

xác. 13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm 

điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những 

người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho 

Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều 

công chính, phục vụ Thiên Chúa. 14 Tội lỗi sẽ không còn quyền chi 

đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, 

nhưng lệ thuộc vào ân sủng. 
15 Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư, vì chúng ta không còn 

lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng? Không đời nào! 
16 Anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, 

thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ 

tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ 

được nên công chính. 17 Tạ ơn Thiên Chúa! Trước kia anh em làm 

nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo 

lý đã đào tạo anh em. 18 Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi 

mà trở thành nô lệ sự công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 123, 1-3.4-6.7-8 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 
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1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Ít-ra-en hãy nói rằng: 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn 

là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Xin 

chúc tụng Đức Chúa, đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh 

vuốt họ. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

3) Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng 

đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh 

Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Ep 3, 2-12 

Mầu nhiệm Đức Ki-tô nay đã được mặc khải; 

các dân ngoại được cùng thừa kế điều Thiên Chúa hứa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân 

sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3 

Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi 

vừa trình bày vắn tắt trên đây. 4 Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi 

am hiểu mầu nhiệm Đức Ki-tô thế nào. 5 Mầu nhiệm này, Thiên 

Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, 

nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh 

Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức  

Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia 

nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia 

sẻ điều Thiên Chúa hứa. 7 Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng 

đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố 

quyền năng của Người. 8 Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, 

thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các  
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dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 

và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa 

đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên 

Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi 

quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo 

quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, 

chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Is 12, 2-3.4bcd.5-6 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính 

Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng, múc nước tận nguồn ơn 

cứu độ. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

2) Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

3) Đàn ca lên mừng Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; 

điều đó, phải cho cả địa cầu được biết. Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo 

hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! 

Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng         x. Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 12, 39-48 

Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã 

không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này 

cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai 

là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi 

sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 

Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho 

anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả 

tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta 

còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say 

sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào 

giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận 

với những tên thất tín. 
47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc 

không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý 

chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được 

cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi 

hỏi nhiều hơn.” 

Ðó là lời Chúa.  

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 
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Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 6, 19-23 

Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi 

 mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa  

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
19 Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm 

hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể 

của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô 

luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính 

để trở nên thánh thiện. 
20 Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm 

điều công chính. 21 Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm 

những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những 

việc ấy đưa đến chỗ chết. 22 Nhưng giờ đây anh em đã được giải 

thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu 

được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời 

đời. 23 Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; 

còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức  

Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 
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1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Ep 3, 14-21 

Được bén rễ sâu và xây dựng trên đức ái,  

anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 
20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động 

nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay  
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nghĩ tới, 21 xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô 

Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 32, 1-2.4-5.11-12.18-19 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

1) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào 

cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính 

mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

2) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

3) Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng 

Người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa 

làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

4) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 

Tung hô Tin Mừng          x. Pl 3, 8-9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả 

như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 12, 49-53 

Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
49 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến 

ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã 

bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc 

khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất 

sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem 

sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ 

nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha 

chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con 

gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại 

mẹ chồng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 7, 18-25a 

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
18 Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa 

là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, 

nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng 

sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu tôi cứ làm điều tôi 

không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là 

tội vẫn ở trong tôi. 
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện 

thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo con người nội tâm, tôi vui 

thích vì luật của Thiên Chúa; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi 

lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và 

giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể 

tôi. 
24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân 

xác phải chết này? 25a Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta! 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 118, 66 và 68.76-77.93-94 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào 

mệnh lệnh Ngài. Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ 

Ngài, xin dạy cho con. 
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Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ 

Ngài đây. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật Ngài 

làm con vui sướng thoả thuê. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó, Ngài 

đã cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con 

tìm kiếm huấn lệnh Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     Ep 4, 1-6 

Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 

em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người, và trong 

mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 
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Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những kẻ bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 54-59 

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, 

còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Khi các người 

thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, 

và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: 

‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả 

kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, 

sao các người lại không biết nhận xét? 
57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật 

vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng 

giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan 

toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh 
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vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi 

trả hết đồng kẽm cuối cùng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                   Tv 16, 6.8 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng 

tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới 

bóng Ngài, xin thương che chở. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Rm 8, 1-11 

Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Ki-tô  

sống lại từ cõi chết đang ngự trong anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì 

không còn bị lên án nữa. 2 Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống 

trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. 
3 Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra 

suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: khi sai chính Con mình đến mang 

thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, 

Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. 4 Thiên Chúa 

làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực 

hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, 

nhưng theo Thần Khí. 
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5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc 

tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những 

gì thuộc Thần Khí. 6 Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn 

hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. 7 Thật vậy, hướng đi 

của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt 

không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng 

được. 8 Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng 

Thiên Chúa. 9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà 

được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong 

anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về 

Đức Ki-tô. 10 Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác 

anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em 

được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. 11 Lại nữa, nếu 

Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức 

Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại 

từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh 

em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Ep 4, 7-16 

Đức Ki-tô là Đầu. Chính Người làm cho toàn thân lớn lên. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
7 Thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ 

theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 8 Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: 

Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho 

loài người. 9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã 

xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? 10 Đấng đã xuống cũng 

chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được 

viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, 

người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ 

khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được 

chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 
13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và 

trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng 

thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng 

đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những 

kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác 

lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng 

ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là 

Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn 

thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và 

mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm 

cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 121, 1-2.3-4a.4b-5 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa! Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn 

toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho 

Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều 

Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ed 33, 11 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ 

gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được 

sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 13, 1-9 

Nếu các ông không sám hối, 

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện 

những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra 

hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: 

“Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ 

tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: 

không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông 

cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp 

Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội  
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nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho 

các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu 

sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả 

trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 

nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này 

tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ 
8 Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay 

nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra 

sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 32, 18-19 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào 

lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống 

trong buổi cơ hàn. 

Hoặc:            Mc 10, 45 

Con người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 

người. 
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CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1                  Xh 22, 20-26 

Nếu các ngươi ức hiếp mẹ góa con côi, 

thì cơn giận Ta sẽ bốc lên chống lại các ngươi. 

Trích sách Xuất hành. 
20 Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không 

được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất 

Ai-cập. 21 Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. 22 Nếu 

ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. 23 

Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là 

vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. 
24 Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở 

với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, 

không được bắt nó trả lãi. 
25 Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì 

ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. 26 Nó chỉ có cái đó 

để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, 

Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 17, 2-3a.3bc-4.47 và 51ab 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

1) Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa 

là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con. 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 
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2) Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên 

mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu 

Chúa, là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 

quân thù. 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

3) Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú 

ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến 

thắng lớn lao, cho Đức Vua chính Người đã lập. 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

Bài đọc 2                  1 Tx 1, 5c-10 

Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng, 

để phụng sự Thiên Chúa  và chờ đợi Con của Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
5c Thưa anh em, anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã 

sống thế nào để mưu ích cho anh em; 6 còn anh em, anh em đã bắt 

chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa 

bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: 7 bởi vậy anh 

em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền  

A-khai-a. 8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không 

những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng 

nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi 

không cần phải nói gì thêm nữa. 9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể 

lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ 

ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên 

Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, 10 và chờ đợi Con của Người từ 

trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, 

là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 22, 34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 
37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa 

của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều 

răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, 

cũng giống điều răn ấy, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như 

chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc 

vào hai điều răn ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1              Gr 31, 7-9 

Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
7 Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,  

 hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!  

 Nào loan tin, ca ngợi và công bố:  

 “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!” 
8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,  

 quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.  

 Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:  

 tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 
9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,  

 Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, 

 dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,  

 trên đó chúng không còn vấp ngã.  

 Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha,  

 còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 
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2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa 

một niềm vui. 

Bài đọc 2                         Dt 5, 1-6 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
1 Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số 

người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các 

mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật 

đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và 

những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; 3 mà vì yếu 

đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải 

dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự gán cho mình 

vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã 

được gọi. 5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm 

Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, 

ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một 

chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-

đê. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 46-52 

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi 

Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra 

khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ 

đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là 

Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, 

Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt 

bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua 

Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi 

anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng 

dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng 

phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm 

gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 
52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, 

anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1                Hc 35, 12-14.16-18 

Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. 

Trích sách Huấn ca. 
12 Đức Chúa là Đấng xét xử,  

 Người chẳng thiên vị ai. 
13 Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn,  

 nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. 
14 Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,  

 hay tiếng than van của người goá bụa. 
16 Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người  

 sẽ được Người chấp nhận,  

 lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. 
17 Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.  

 Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. 
18 Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,  

 chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 33, 2-3.16-18.19 và 23 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 
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2) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ 

kêu. Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy 

khốn. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

3) Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần 

thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên 

Chúa không bị phạt bao giờ. 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 

Bài đọc 2                  2 Tm 4, 6-8.16-18 

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
6 Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi 

phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết 

chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng 

hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ 

trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho 

tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất 

hiện.  
16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh 

vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng 

có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi 

mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được 

nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa 

sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi 

vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển 

đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 

hoà giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 18, 9-14 

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà,  

thì đã được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự 

hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai 

người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, 

còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, 

nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không 

như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu 

thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một 

phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng 

xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực 

vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã 

được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn 

mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 8, 12-17 

Anh em đã lãn nhận Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, 

 nhờ đó chúng ta kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
12 Thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với 

tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống 

theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, 

anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì 

anh em sẽ được sống.   
14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều 

là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận 

Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, 

nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta 

được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực cho 

thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã là 

con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là 

đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với 

Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 67, 2 và 4.6-7ab.20-21 

Đ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. 

1) Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, kẻ ghét 

Người phải chạy trốn Thánh Nhan. Còn những người công chính, 

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. 

Đ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. 
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2) Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa 

cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc. 

Đ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. 

3) Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, Thiên Chúa cứu độ ta, 

Người đỡ nâng ta. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, lối 

thoát khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa. 

Đ. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Ep 4, 32–5,8 

Hãy sống trong tình bác ái như Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
4.32 Thưa anh em, anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng 

thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho 

anh em trong Đức Ki-tô. 
5.1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái 

được Người yêu thương, 2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức 

Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm 

hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. 3 

Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh 

em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong 

dân thánh. 4 Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những 

điều không nên; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. 5 Anh em 

phải biết rõ điều này: không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam 

nào -mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng- được thừa hưởng cơ 

nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa. 6 Đừng để ai 

lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà 

cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng 

phục. 7 Vậy anh em đừng thông đồng với họ. 8 Xưa anh em là bóng 

tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em 

hãy ăn ở như con cái ánh sáng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được 

Người yêu thương. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được 

Người yêu thương. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được 

Người yêu thương. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được 

Người yêu thương. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 17, 17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin 

Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 13, 10-17 

Chẳng lẽ người con cháu Áp-ra-ham này,  

lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 

11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. 

Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 
12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được 

giải thoát khỏi tật nguyền!” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà 

đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh 

vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu 

ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có 

đến vào ngày sa-bát!” 15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế 

ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời 

máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, 

bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không 

được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” 17 Nghe Người nói 

thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể 

đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 8, 18-25 

Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ 

ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
18 Thưa anh em, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây 

giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi 

chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày 

Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, 

muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, 

nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông 

cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào 

cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự 

do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, 

muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 

Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: 

chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn 

trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu 

chuộc thân xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, 

nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, 

thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều 

mình đã thấy rồi? 25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình 

chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! 
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1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Ep 5, 21-33 

Mầu nhiệm này thật cao cả. 

Tôi muốn nói về Đức Ki-tô  và Hội Thánh. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
21 Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng 

phục lẫn nhau. 22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục 

Chúa, 23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội 

Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của 

Người. 24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ 

cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô 

yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 26 như vậy, 

Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào,  
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nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như 

yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 29 Quả vậy, có 

ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm 

sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội 

Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 31 Sách 

Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32 

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội 

Thánh. 33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, 

còn vợ thì hãy kính sợ chồng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 13, 18-21 

Hạt cải lớn lên và trở thành cây. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Thiên 

Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19 Nước 

Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong 

vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành 

được.” 20 Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21 

Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba 

thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 8, 26-30 

Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết  
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Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 
28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi 

ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người 

kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ 

trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với 

Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em 

đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu 

gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công 

chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng 

cho hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 12, 4-5.6 

Đ. Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương 

đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc 

ngàn thu; để kẻ thù con không thể nói: Ta đã thắng nó rồi, và đối 

thủ không được mừng vui, vì thấy con gục ngã. 

Đ. Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. 

2) Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài 

cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc 

lộc Ngài ban. 

Đ. Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     Ep 6, 1-9 

Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta,  

nhưng như nô lệ của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
1 Hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần 

của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều 

răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: 3 để ngươi được hạnh phúc và  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho 

con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng 

cách khuyên răn và sửa dạy. 
5 Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái 

độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ, như vâng lời Đức Ki-tô. 6 

Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, 

nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên 

Chúa. 7 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không 

phải người ta. 8 Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả 

công, bất luận nô lệ hay tự do. 9 Người làm chủ cũng hãy đối xử như 

thế với nô lệ. Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng 

là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 144, 10-11.12-13ab.13cd-14 

Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán. 

1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán. 

2) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán. 

3) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè 

nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán. 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu 

gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng 

ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 13, 22-30 

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc 

đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các 

thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa 

Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người 

bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói 

cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể 

được. 
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em 

còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho 

chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không 

biết các anh từ đâu đến!’ 26 Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã 

từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy 

trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta 

không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả 

những quân làm điều bất chính!’  
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông 

Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong 

Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ 

đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “Và kìa có 

những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ 

xuống hàng chót.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 8, 31b-39 

Không một loài thọ tạo nào tách được chúng ta 

ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban 

Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải 

chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm 

giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị 

giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. 
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38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 

nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 108, 21-22.26-27.30-31 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, vì danh dự của Ngài, xin 

bênh đỡ, vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con, bởi 

vì con khốn khổ nghèo hèn, nghe trong mình con tim rướm máu. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ, xin lấy 

lòng nhân hậu cứu độ con, để chúng biết rằng chính Ngài, lạy Chúa, 

chính tay Ngài đã làm như vậy! 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. 

3) Tôi sẽ hết lời cảm tạ Chúa, tán dương Người giữa lòng đại 

hội, vì Chúa đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn, để cứu độ khỏi tay 

người kết án. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Ep 6, 10-20 

Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí 

của Thiên Chúa, để có thể đối phó và đứng vững. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong 

uy lực toàn năng của Người. 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí 

của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của 

ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng 

là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới 

tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13 Bởi đó,  
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anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như 

thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong 

ngày đen tối. 
14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo 

giáp là sự công chính, 15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin 

mừng bình an; 16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em 

sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ 

chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời 

Thiên Chúa. 
18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và 

mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh 

em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19 

Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì 

Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm 

của Tin Mừng; 20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị 

xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng 

tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 143, 1.2.9-10 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

1) Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi 

nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

2) Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở, là thành trì bảo vệ, là 

Đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, Người bắt 

chư dân quy phục quyền tôi. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

3) Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền 

cầm, con gảy đôi cung. Chính Ngài cho các vua thắng trận, cứu 

mạng Đa-vít, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. 
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Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

Tung hô Tin Mừng        x. Lc 19, 38; 2,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến 

nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, và vinh quang trên các 

tầng trời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 13, 31-35 

Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
31 Một hôm, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến 

thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê 

đang muốn giết ông!” 32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con 

cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh 

tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và 

ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành 

Giê-ru-sa-lem thì không được.’ 
34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và 

ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập 

họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các 

ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các 

ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy 

Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân 

danh Đức Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)             Rm 9, 1-5 

Giả như vì anh em, 

mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi 

không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng 

làm chứng cho tôi rằng: 2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi 

không ngơi. 3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo 

huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi 

cũng cam lòng. 4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận 

làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề 

luật, một nền phụng tự và các lời hứa; 5 họ là con cháu các tổ phụ; 

và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một 

nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. 

Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 147, 12-13.14-15.19-20 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

1) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca 

ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho 

thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

2) Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán 

ra, hoả tốc chạy đi. 
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Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

3) Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ 

biết những điều luật của Người. 

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Pl 1, 1-11 

Đấng đã thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành,  

cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành, 

 cho đến ngày Đức Ki-tô quang lâm. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Philipphê. 
1 Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức  

Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức 

Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá. 
2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh 

em ân sủng và bình an. 
3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. 4 Tôi 

luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi 

đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 
6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công 

việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành 

cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 7 Tôi có những tâm tình 

như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh 

em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực 

và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã 

nhận được. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý 

anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn 

khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, 

khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để 

nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh 

tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô  
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quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống 

một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 110, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, 

giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra 

công tìm hiểu. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của 

Người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công 

của Người. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, 

muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho 

dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. 

Đ. Việc Chúa làm quả thật lớn lao. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 14, 1-6 

Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, 

lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát sao? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh 

nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước 

mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên 

tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có 

được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” 4 Nhưng họ làm 

thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người 

nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa 

xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” 6 Và họ 

không thể đáp lại những lời đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                Tv 104, 3-4 

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa 

và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 

Nếu vì người Do-thái mà thế giới được giao hòa 

với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, 

nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, tôi xin hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ 

dân Người? Không phải thế! Chính tôi đây cũng là người Ít-ra-en, 

thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Ben-gia-min. 2a Thiên 

Chúa không ruồng bỏ dân Người, dân mà Người đã biết từ trước.  
11 Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng Ít-ra-en đã vấp đến mức phải ngã 

quỵ? Không phải thế! Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các 

dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. 12 Nếu vì người 

Do-thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi 

mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, 

tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy! 
25 Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu 

nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn, đó là: một phần 

dân Ít-ra-en đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập 

đông đủ. 26 Như vậy, toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ, như có lời 

chép: Từ núi Xi-on, vị Cứu Tinh sẽ đến, Người sẽ loại bỏ những 

điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp. 27 Đó sẽ là giao ước của Ta với 

chúng, khi Ta xoá bỏ tội lỗi chúng. 
28 Đối chiếu với Tin Mừng thì họ là thù địch, điều đó có lợi cho 

anh em; nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu 

thương, và đó là nhờ các tổ phụ. 29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban 

ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 93, 12-13a.14-15.17-18 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

1) Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được 

Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong 

ngày hoạn nạn. 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

2) Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người, chẳng bỏ rơi dân 

Người chọn làm gia sản; công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm 

hồn chính trực sẽ tuân theo. 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

3) Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn 

thinh lặng ngàn thu. Lạy Chúa, khi con nói: Này chân con lảo đảo, 

tình thương Ngài đã đỡ nâng con. 

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Pl 1, 18-26 

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
18 Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng 

ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó 

vì ý ngay lành, nhưng dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối 

cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng 

nữa, 19 bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu 

độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức  

Giê-su Ki-tô phù trợ. 20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không 

có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây 

giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của 

Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: 21 vì đối với tôi, 

sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà 

công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn 

đàng nào. 23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi  
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để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần: 24 nhưng ở lại 

đời này thì cần thiết hơn, vì anh em. 25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở 

lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được 

hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. 26 Như thế, trong Đức 

Ki-tô Giê-su, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi, khi tôi lại 

đến gặp anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 41, 2.3.5bcd 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

1) Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

2) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

3) Thuở tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, 

cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng 

bừng. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 14,1.7-11 

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh 

nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.  
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên 

nói với họ dụ ngôn này: 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng 

ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng 

được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến 

nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ 

phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, 

thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 

‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước 

mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 19, 6 

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ, phất cao cờ mừng 

danh Chúa chúng ta. 

Hoặc:                Ep 5, 2 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp làm 

hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. 
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CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1               Ml 1,14b–2,2b.8-10 

Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo. 

Trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 
1.14b Đức Chúa các đạo binh phán: “Chính Ta là Đức Vua cao 

cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân”. 
2.1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các 

ngươi: 2b Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh 

Danh Ta, -Đức Chúa các đạo binh phán-, Ta sẽ khiến các ngươi mắc 

tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta 

biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. 8 

Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều 

người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước 

với Lê-vi, -Đức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho 

các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các 

ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật. 

 10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải 

cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng 

ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 
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Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Bài đọc 2              1 Tx 2, 7b-9.13 

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em không những Tin Mừng  

của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
7b Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu 

dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến 

anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng 

của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã 

trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn 

anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng 

tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong 

anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa 

cho anh em.  
13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn 

Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, 

anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời 

Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh 

em là những tín hữu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 23, 1-12 

Họ nói mà không làm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người 

rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-

sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy 

giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà 

không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, 

nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi 

việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật 

lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám 

tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào 

hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. 
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ 

có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em 

cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có 

một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 

người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh 

em.  12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ 

được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 
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Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1               Đnl 6, 2-6 

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hãy yêu mến Đức Chúa hết dạ hết lòng! 

Trích sách Đệ nhị luật. 
2 Ngày ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) 

cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ 

thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh 

(em) sẽ được sống lâu. 3 Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những 

điều ấy ra thực hành; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở 

nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức 

Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán với anh (em). 
4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là 

Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

(em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6 Những lời này tôi truyền 

cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi lòng tạc dạ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 17, 2-3a.3bc-4.47 và 51ab 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

1) Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa 

là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con. 
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Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

2) Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên 

mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu 

Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 

quân thù. 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

3) Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú 

ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến 

thắng lớn lao, cho Đức Vua chính Người đã lập. 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

Bài đọc 2                     Dt 7, 23-28 

Chính vì Đức Giê-su hằng sống muôn đời, 

nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
23 Thưa anh em, trong Cựu ước, có nhiều người kế tiếp nhau 

làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. 24 Còn 

Đức Giê-su, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế 

của Người tồn tại mãi mãi. 25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ 

vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật 

vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. 
26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị 

Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân 

và được nâng cao vượt các tầng trời. 27 Đức Giê-su không như các 

vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để 

đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã 

dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. 28 Vì Luật Mô-sê thì đặt 

làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề 

có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn 

đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Mc 12, 28b-34 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su  

và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29 

Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi 

phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh 

hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi 

phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào 

khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: 

“Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy 

nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên 

Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như 

chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức  

Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không 

còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn 

Người nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1                Kn 11,22-12,2 

Chúa thương xót mọi người, 

 vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. 

Trích sách Khôn ngoan. 
22 Lạy Chúa, Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ  

 ví tựa hạt cát trên bàn cân,  

 tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. 
23 Nhưng Chúa xót thương hết mọi người,  

 vì Chúa làm được hết mọi sự.  

 Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,  

 để họ còn ăn năn hối cải. 
24 Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,  

 không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,  

 vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. 
25 Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi?  

 Nếu như Ngài không cho hiện hữu,  

 làm sao nó có thể được duy trì? 
26 Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống,  

 Chúa xử khoan dung với mọi loài,  

 vì mọi loài đều là của Chúa. 
12.1 Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài  

 ở trong muôn loài muôn vật. 
2  Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ.  

 Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì,  

 để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

1) Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán 

dương Chúa, và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Ngày 

lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn 

thuở muôn đời. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn 

loài Chúa đã dựng nên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

3) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

4) Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè 

nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng 

Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
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Bài đọc 2                 2 Tx 1,11-2,2 

Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, 

và anh em được tôn vinh nơi Người. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1.11 Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh 

em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với 

ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí 

của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như vậy, 

danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh 

em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của 

Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô. 
2.1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều 

này: 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc 

đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh 

em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. 
Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 19, 1-10 

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố 

ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người 

thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức 

Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta 

lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem 

Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, 

thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, 

vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và 

mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: 

“Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Da-kêu đứng đó 

thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi 

cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền 

gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu 

độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ  

Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 11, 29-36 

Thiên Chúa đã giam hãm mọi người  

trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
29 Thưa anh em, một khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì 

Người không hề đổi ý. 
30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, 

nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; 31 

họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương 

xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả 

thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, 

để thương xót mọi người. 
33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu 

thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối 

của Người, ai theo dõi được! 34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của 

Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? 35 Ai đã cho Người trước, để 

Người phải trả lại sau? 36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ 

Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa 

đến muôn đời! A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 68, 30-31.33-34.36-37 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

1) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin 

cứu vớt đỡ nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng 

lời cảm tạ tán dương Người. 
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Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

2) Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên 

Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

3) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, 

Người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp. Miền đất ấy sẽ 

trở nên gia tài, của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ 

sở, của những người mến chuộng Thánh Danh. 

Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                      Pl 2, 1-4 

Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi 

được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
1 Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại 

cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu 

chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân 

tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui 

của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng 

mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm 

chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà 

coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng 

mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 
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Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời 

của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 12-14 

Đừng mời bạn bè, 

nhưng hãy mời những người nghèo khó, tán tật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu đã 

mời Người dùng bữa tại nhà ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn 

trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng 

giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ 

rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn 

tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới 

thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 12, 5-16a 

Mỗi người liên đới với những người khác 

như những bộ phận của một thân thể. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
5 Thưa anh em, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể 

trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như 

những bộ phận của một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng 

khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được 

ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 7 Được ơn 

phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 8 Ai khuyên 

răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ 

toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 

ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình 

huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ 

nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng vì có 

niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm  
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cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 
14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành 

chứ đừng nguyền rủa: 15 vui với người vui, khóc với người khóc. 16a 

Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham 

thích những gì hèn mọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Pl 2, 5-11 

Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ. 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
5 Thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những 

tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. 
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6  Đức Giê-su Ki-tô  

 vốn dĩ là Thiên Chúa  

 mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì  

 địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
7  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang  

 mặc lấy thân nô lệ,  

 trở nên giống phàm nhân  

 sống như người trần thế. 
8  Người lại còn hạ mình,  

 vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  

 chết trên cây thập tự. 
9  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người  

 và tặng ban danh hiệu  

 trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,  

 cả trên trời dưới đất  

 và trong nơi âm phủ,  

 muôn vật phải bái quỳ; 
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,  

 mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:  

 “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 21, 26b-27.28-30a.30b-32 

Đ. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. 

1) Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn, trước mặt những ai kính 

sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, người tìm Chúa sẽ 

dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời. 

Đ. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. 
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2) Toàn thế giới, muôn người nhớ lại, và trở về cùng Chúa. Mọi 

dân tộc dưới trần, phủ phục trước Tôn Nhan. Bởi vì Chúa nắm 

quyền vương đế, Người thống trị chư dân. Mọi kẻ ngủ yên trong 

lòng đất, sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở về cát 

bụi, sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. 

3) Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự 

Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa, cho thế hệ tương lai, truyền 

tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: Đức Chúa đã 

làm như vậy! 

Đ. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 15-24 

Hãy ra các ngả đường, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: 

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” 16 Người đáp: 

“Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, 

ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn 

đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ 

nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin 

kiếu.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; 

cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không 

thể đến được.’ 
21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi 

cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và 

đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù,  
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què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi 

hành mà vẫn còn chỗ.’ 23 Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường 

làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các 

anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự 

tiệc của tôi’.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 13, 8-10 

Ai yêu người, thì đã chu toàn lề luật. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
8 Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương 

thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, 

các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết 

người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các 

điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân 

cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng 

loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 111, 1-2.4-5.9 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

2) Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành: 

đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm 

thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc 

mình. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

3) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Pl 2, 12-18 

Anh em hãy gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.  

Vì Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
12 Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng 

phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng 

mặt, anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu 

độ. 13 Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động 

của anh em do lòng yêu thương của Người. 14 Anh em hãy làm mọi 

việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. 15 Như thế, anh em sẽ trở nên 

trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những 

người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. 

Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm 

trời, 16 là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh 

diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng 

công và đã không lao nhọc vô ích. 17 Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra  
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hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi 

vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. 18 Anh em 

cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 26, 1.4.13-14 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.  

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Tung hô Tin Mừng            1 Pr 4, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức  

Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự 

trên anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ:  
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.  
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27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm 

môn đệ tôi được. 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để 

hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 

‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                 Rm 14, 7-12 

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 

cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống 

cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại 

chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 10 Thế mà bạn, sao 

bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người 

anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa, 11 

vì có lời chép rằng: Đức Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề: mọi 

người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên 

Chúa. 12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính 

mình trước mặt Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 26, 1.4.13-14 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 
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Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

3) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                    Pl 3, 3-8a 

Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, để được Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
3 Thưa anh em, chúng ta mới thật là những người được cắt bì, 

những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, 

những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không 

cậy vào xác thịt, 4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. 

Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do  

hơn: 5 tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ  

Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì 

đúng như một người Pha-ri-sêu; 6 nhiệt thành đến mức ngược đãi 

Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách 

được tôi. 7 Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức 

Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. 8a  Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt 

thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa 

của tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 104, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của 

Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm 

kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, 

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-

cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, những điều Người quyết định, là luật chung cho cả địa cầu. 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 15, 1-10 

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, 

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội  
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lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này:  
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 

một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để 

đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy 

mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm 

lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của 

tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời 

cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, 

hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối 

ăn năn. 
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may 

đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm 

cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và 

nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã 

đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần 

Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 

hối.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)               Rm 15, 14-21 

Thiên Chúa đã cho tôi làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô,  

để các dân ngoại trở nên lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
14 Thưa anh em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện 

chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. 15 Trong thư 

này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh 

em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa 

đã ban cho tôi 16 làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa các dân 

ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các 

dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp 

lòng Thiên Chúa. 
17 Vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, tôi có quyền hãnh diện về công 

việc phục vụ Thiên Chúa. 18 Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện 

nào khác, ngoài những gì Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện để 

đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói 

việc làm, 19 bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng 

quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Giê-ru-sa-lem, đi vòng 

đến tận miền I-ly-ri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng 

Đức Ki-tô. 20 Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở 

những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Ki-tô. Tôi 

làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. 
21 Trái lại, như có lời chép: Những kẻ đã không được loan báo về 

Người, sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về Người, sẽ 

hiểu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Pl 3, 17–4,1 

Chúng ta mong đợi Đấng cứu độ chúng ta.  

Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta  

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
3.17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú 

nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 

Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà 

nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: 19 

chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ 

lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ 

nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở 

trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời 

đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và 

sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
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4.1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh 

em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em 

hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 121, 1-2.3-4a.4b-5 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn 

toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho 

Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều 

Đa-vít. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             1 Ga 2, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy,  thì nơi kẻ ấy, 

tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 16, 1-8 

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng 

khi xử sự với người đồng loại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ 

kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã 

phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi 

nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính 

sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản  
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gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức 

quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 
4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có 

người đón rước mình về nhà họ!’ 
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người 

thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một 

trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác 

đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người 

khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn 

giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám 

trăm thôi.’ 
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động 

khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh 

sáng khi xử sự với người đồng loại.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ              Tv 37, 22-23 

Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 

Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Rm 16, 3-9.16.22-27 

Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, tôi xin gửi lời thăm chị Pơ-rít-ca và anh  

A-qui-la, những người cộng tác với tôi để phục vụ Đức Ki-tô  

Giê-su; 4 hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ 

mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn 

anh chị. 5 Tôi cũng xin gửi lời thăm Hội Thánh vẫn họp tại nhà anh 

chị ấy.  

Xin gửi lời thăm anh Ê-pê-nét, bạn yêu quý của tôi, là của đầu 

mùa miền A-xi-a dâng lên Đức Ki-tô. 6 Xin gửi lời thăm chị  

Ma-ri-a, người đã vất vả nhiều vì anh em. 7 Xin gửi lời thăm các anh 

An-rô-ni-cô và Giu-ni-a, bà con với tôi, và đã từng ngồi tù với tôi; 

các anh là những người xuất sắc trong các Tông Đồ, lại còn theo 

Đức Ki-tô trước tôi. 8 Xin gửi lời thăm anh Am-li-át, bạn yêu quý 

của tôi trong Chúa. 9 Xin gửi lời thăm anh Ua-ban, người cộng tác 

với chúng tôi trong Đức Ki-tô, và anh Ta-khy, bạn yêu quý của tôi. 
16 Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Tất cả các Hội 

Thánh Đức Ki-tô gửi lời chào anh em. 
22 Tôi là Téc-xi-ô, người chép thư này, xin gửi lời thăm anh em 

trong Chúa. 23 Anh Gai-ô, người tiếp rước tôi và tiếp rước cả Hội 

Thánh trong nhà của anh, gửi lời thăm anh em. Anh Ê-rát-tô, quản 

lý kho bạc của thành phố, và anh Qua-tô, người anh em chúng tôi, 

gửi lời thăm anh em. 24 Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 

ta, ban ân sủng cho toàn thể anh em. A-men. 
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25 Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em 

được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức 

Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín 

tự ngàn xưa 26 nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong 

Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu 

nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng 

phục Thiên Chúa. 27 Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan 

thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn 

đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 144, 2-3.4-5.10-11 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng thánh 

danh muôn thuở muôn đời. 

1) Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh 

Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca 

tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng thánh 

danh muôn thuở muôn đời. 

2) Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa, và truyền 

tụng những chiến công của Ngài, tuyên bố Ngài oai phong vinh 

hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng thánh 

danh muôn thuở muôn đời. 

3) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng thánh 

danh muôn thuở muôn đời. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                  Pl 4, 10-19 

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
10 Thưa anh em, nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy 

tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn 

sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. 11 Không phải vì thiếu 

thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn 

cảnh nào. 12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng 

được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã 

tập quen cả. 13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 14 

Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như 

thế là phải. 15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em 

biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi 

Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các 

khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi; 16 bởi vì ngay khi tôi còn 

ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần 

dùng. 17 Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì 

sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. 18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, 

lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được 

những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh 

em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng 

Thiên Chúa và được Người chấp nhận. 19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả 

mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang 

của Người trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 111, 1-2.5-6.8a và 9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Luôn vững lòng không sợ hãi chi. Kẻ túng nghèo, họ rộng 

tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ 

vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 8, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú 

quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm 

cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 16, 9-15 

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, 

thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho 

anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng 

khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai 

trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất 

lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy 

nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, 

thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và 

nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người 

khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét 

chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể 

chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi 

Tiền Của được.” 
14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, 

thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ 

làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu 

biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều 

ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 15, 11 

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống: Trước Thánh 

Nhan, ôi vui sướng tràn trề. 

Hoặc:              Ga 6, 57 

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 

sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. 
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CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1            Kn 6, 12-16 

Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. 

Trích sách Khôn ngoan. 
12 Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.  

 Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan,  

 thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.  

 Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan,  

 thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. 
13 Ai khao khát Đức Khôn Ngoan,  

 thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. 
14 Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan,  

 thì không phải nhọc nhằn vất vả.  

 Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. 
15 Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan  

 là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.  

 Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm,  

 sẽ mau trút được mọi lo âu. 
16 Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan,  

 thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.  

 Trên các nẻo đường họ đi,  

 Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.  

 Mỗi khi họ suy tưởng điều gì,  

 Đức Khôn Ngoan đều đến với họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 62, 2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này 

mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

2) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 

uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng 

sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

3) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 

khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng 

con rộn rã khúc hoan ca. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

4) Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm 

thĩ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, 

con hớn hở reo vui. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

Bài đọc 2                 1 Tx 4, 13-18 

Những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi 

không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn  
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phiền như những người khác, là những người không có niềm hy 

vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, 

thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 15 Dựa vào lời của 

Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người 

đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta 

sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. 16 Vì khi 

hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của 

Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những 

người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 17 rồi đến 

chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta 

sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên 

không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 18 

Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn:            1 Tx 4, 13-14 

Những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi 

không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn 

phiền như những người khác, là những người không có niềm hy 

vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, 

thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, 

sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phúr anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 25, 1-13 

Chú rể kia rồi, ra đón đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú 

rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô 

khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến 

chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: 

“Chú rể kia rồi, ra đón đi!” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức 

dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin 

các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” 9 

Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, 

các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì 

chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc 

cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng 

đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” 12 

Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai 

cả!” 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 

giờ nào.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
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CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1                 1 V 17, 10-16 

Bà góa lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ  

và đem ra cho ông Ê-li-a. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
10 Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng 

thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: 

“Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy 

liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng 

bánh nữa!” 12 Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của 

ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và 

chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu 

nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói 

với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, 

bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và 

đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức 

Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: 

“Hũ bột sẽ không vơi 

vò dầu sẽ chẳng cạn 

cho đến ngày Đức Chúa 

đổ mưa xuống trên mặt đất.” 
15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông 

Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu 

đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                     Dt 9, 24-28 

Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, 

để xóa bỏ tội lỗi muôn người. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay 

người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung 

thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng 

trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. 25 Người vào đó, 

không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng  
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tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. 26 

Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới 

được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã 

xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính 

mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán 

xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội 

lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này 

không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 12, 38-44 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
38 Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông 

dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo 

quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở 

những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, 

thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà 

goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ 

bị kết án nghiêm khắc hơn.” 
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền 

Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm 

người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ 

vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: 

bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi 

người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà  
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này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả 

những gì để nuôi thân.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1                  2 Mcb 7, 1-2.9-14 

Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng 

nói: “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha 

ông chúng tôi.” 

 9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung 

thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ 

chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng 

tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” 
10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được 

yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, 11 và khẳng khái nói:  
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 “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì 

luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa 

Trời, tôi sẽ lấy lại được.” 12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì 

lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 
13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ 

tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay 

người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được 

Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng 

sự sống đâu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 16, 1.4b-6.8 và 15 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

1) Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, 

xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng 

lưỡi chẳng điêu ngoa. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

2) Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo 

tàn, dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài, lạy 

Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

3) Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin 

thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ 

được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thoả tình chiêm 

ngưỡng Thánh Nhan. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 
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Bài đọc 2                2 Tx 2, 16–3,5 

Xin Chúa co anh em được vững mạnh, 

để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
2.16 Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, 

và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã 

dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy 

trông tốt đẹp, 17 xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được 

vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 
3.1 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng 

tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã 

thấy nơi anh em. 2 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát 

khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin. 3 

Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được 

vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần. 4 Trong Chúa, chúng tôi 

tin tưởng vào anh em: anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng 

tôi truyền. 5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết 

yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng         Kh 1, 5a.6b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô là Trưởng Tử trong 

số những người từ cõi chết trỗi dậy; kính dâng Người vinh quang và 

uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 20, 27-38 

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 

nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức  

Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người  
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ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta 

điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà 

không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho 

anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả 

lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người 

thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi 

mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng 

chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 

bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” 
34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ 

những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi 

chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không 

thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái 

Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi 

dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về 

bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ  

Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ 

phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 

nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang 

sống.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Kn 1, 1-7 

Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. 

Thần Khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất. 

Khởi đầu sách Khôn ngoan. 
1 Hãy yêu chuộng đức công chính,  

 hỡi những người cai trị trần gian,  

 hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa  

 và thành tâm kiếm tìm Người. 
2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.  

 Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy. 
3 Những lý luận quanh co  

 khiến con người lìa xa Thiên Chúa.  

 Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng  

 sẽ bị Người làm cho bẽ mặt. 
4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào;  

 xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,  

 Đức Khôn Ngoan không cư ngụ. 
5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,  

 luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,  

 và ghê tởm những chuyện bất công. 
6 Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,  

 nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.  

 Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,  

 dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn  

 và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra. 
7 Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,  

 bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,  
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thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 138, 1-3.4-6.7-8.9-10 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

2) Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am 

tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, 

Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con 

chẳng sao vươn tới! 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

3) Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất 

được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới 

âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

4) Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi 

chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh 

tay hùng mạnh giữ lấy con. 

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)              Tt 1, 1-9 

Hãy đặt những kỳ mục như tôi đã truyền cho anh. 

Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gởi ông Ti-tô. 
1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức 

Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức 

tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, 2 với niềm hy 

vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối  
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đã hứa từ thuở đời đời. 3 Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ 

lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh 

của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. 4 Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, 

người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin 

Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, 

ban cho anh ân sủng và bình an. 
5 Tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành 

công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã 

truyền cho anh. 6 Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ 

có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống 

phóng đãng hay bất phục tùng. 7 Thật vậy, giám quản, với tư cách là 

quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không 

ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, 

không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; 8 trái lại, phải hiếu khách, yêu 

chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ; 
9 người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa 

có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả 

năng bẻ lại những kẻ chống đối. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Pl  2, 15d.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng 

như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 17, 1-6 

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: 

“Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể 

không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ 

làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô 

xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong 

những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng! 

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển 

trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến 

anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối 

hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”  
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin 

thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin 

lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, 

xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Kn 2, 23 – 3,9 

Bọn ngu si coi họ như đã chết, 

nhưng thực ra họ đang hưởng bình an. 

Trích sách Khôn ngoan. 
2.23 Thiên Chúa đã sáng tạo con người  

 cho họ được trường tồn bất diệt.  

 Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. 
24 Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị  

 mà cái chết đã xâm nhập thế gian.  

 Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. 
 3.1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa  

 và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 
2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;  

 khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 
3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,  

 nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 
4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,  

 nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 
5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,  

 họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.  
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Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ  

 và thấy họ xứng đáng với Người. 
6 Người đã tinh luyện họ  

 như người ta luyện vàng trong lò lửa,  

 và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,  

 họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.  

 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 
9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;  

 những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương  

 và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc  

 và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 33, 2-3.17-16.18-19 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

2) Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên 

đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ 

kêu. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

3) Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn 

nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm 

thần thất vọng ê chề. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Tt 2, 1-8.11-14 

Phải sống đạo đức, vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc 

 vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa  

và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi ông Ti-tô. 
1 Anh thân mến, phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo 

lý lành mạnh. 2 Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, 

chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. 3 

Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không 

nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. 
4 Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương 

con, 5 biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng 

chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. 6 Anh cũng 

hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. 7 

Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì 

đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, 8 lời lẽ phải lành 

mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì 

không thể nói xấu chúng ta được điều gì.  
11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn 

cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ 

lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, 

công chính và đạo đức ở thế gian này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng 

ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô 

Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện 

vinh quang. 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta 

cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến 

chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc 

thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 36, 3-4.18 và 23.27 và 29 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 
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1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

2) Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn 

tại đến muôn năm. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa 

chuộng đường lối họ dõi theo. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

3) Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Còn 

người công chính được đất hứa làm gia nghiệp, và định cư tại đó 

mãi muôn đời. 

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 17, 7-10 

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, 

chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh 

em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài 

đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo: ‘Hãy 

dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi 

anh hãy ăn uống sau!’ 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã 

làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm 

tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những 

đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Kn 6, 1-11 

Hãy lắng nghe, hỡi các bậc quân vương, 

để chư vị học biêýt lẽ khôn ngoan. 

Trích sách Khôn ngoan. 
1  Vậy, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; 

   hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền 

   trên khắp cõi trần gian. 
2  Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, 

   đang tự hào vì có đông đảo chư dân. 
3  Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính 

   và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. 

   Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm 

   và dò xét những điều chư vị toan tính. 
4  Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, 

   nếu như chư vị không xét xử công minh, 

   không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, 
5  thì quả là kinh khủng hãi hùng, 

   Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, 

   vì một án quyết thật nghiêm minh 

   vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. 
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6  Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, 

   kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. 
7  Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, 

   kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. 

   Sang hay hèn đều do Người tạo tác, 

   đều được Người chăm sóc hệt như nhau, 
8  nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. 
9  Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền, 

   những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị 

   để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, 

   mà khỏi phải sẩy chân trật bước. 

  
10  Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, 

   thì được kể là bậc thánh nhân. 

  Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa. 
11 Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, 

    và chư vị sẽ được chỉ bảo. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 81, 3-4.6-7 

Đ. Tâu Thượng Đế, xin đứng dậy mà xét xử địa cầu. 

1) Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan 

cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo 

túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân. 

Đ. Tâu Thượng Đế, xin đứng dậy mà xét xử địa cầu. 

2) Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây, đều là bậc thần thánh, là 

con Đấng Tối Cao, thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm 

nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền. 

Đ. Tâu Thượng Đế, xin đứng dậy mà xét xử địa cầu. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)              Tt 3, 1-7 

Chúng ta đã lầm lạc, nhưng vì Thiên Chúa  

xót thương, nên Người đã cứu chúng ta. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi ông Ti-tô. 
1 Anh thân mến, anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và 

tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng 

làm mọi việc tốt, 2 và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải 

hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. 3 Thật vậy, cả 

chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm 

lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác 

và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. 
4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng 

nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không 

phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, 

nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép 

rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 

Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng 

ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi 

nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa 

hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 
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Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng                x. 1 Tx 5, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, 

đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 17, 11-19 

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, 

mà chỉ có người ngoại bang này? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới 

giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, 

thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 

và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” 

Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình 

được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người 

Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều 

được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở 

lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19 Rồi 

Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu 

chữa anh.” Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Kn 7, 22 – 8,1 

Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, 

là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7.22 Nơi Đức Khôn Ngoan,  

 có một thần khí tinh tường và thánh thiện,  

 duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ,  

 minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên,  

 lanh lợi và chuộng điều lành, 
23 bất khuất, từ bi và nhân ái,  

 cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,  

 làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều,  

 thấu suốt mọi tâm can,  

 kể cả tâm can của những người trong sạch,  

 thông minh, tinh tế nhất. 
24 Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan  

 thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.  

 Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập  

 và xuyên thấu mọi vật mọi loài. 
25 Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa  
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 và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng,  

 nên không thể vương một tì ố. 
26 Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu,  

 là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa,  

 là hình ảnh lòng nhân hậu của Người. 
27 Dầu chỉ một mình,  

 Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự;  

 luôn luôn bất biến,  

 Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài.  

 Từ thế hệ này qua thế hệ khác,  

 Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện,  

 biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa,  

 nên ngôn sứ của Người. 
28 Thiên Chúa chỉ yêu chuộng  

 những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. 
29 Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.  

 So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. 
30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.  

 Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi. 
 8.1  Từ chân trời này,  

 Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia,  

 cai quản mọi loài thật tốt đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 118, 89-90.91 và 130.135 và 175 

Đ. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. 

1) Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững, đến ngàn đời, trên cõi 

trời cao. Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu, 

địa cầu tồn tại mãi. 

Đ. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. 
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2) Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn 

sự đều phục vụ Chúa. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho 

kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. 

Đ. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. 

3) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ 

Ngài, xin dạy bề tôi. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu 

mong quyết định của Ngài phù hộ con. 

Đ. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                     Plm 7-20 

Xin anh hãy đón nhận nó, không phải như một người nô lệ,  

nhưng như một người anh em rất thân mến. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi ông Phi-lê-môn. 
7 Anh thân mến, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức 

bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí các người 

trong dân thánh được phấn khởi. 
8 Vì thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Ki-tô, tôi có đủ mạnh 

dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm. 9 Nhưng tôi thích kêu 

gọi lòng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phao-lô, 

một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô 

Giê-su, 10 tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra 

trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, 11 kẻ xưa kia đối với anh là 

vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi, 12 tôi xin 

gửi nó về cho anh; xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của 

tôi. 13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh 

mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi 

chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc 

nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. 15 Nó 

đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 
16 không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô 

lệ, thì được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, 

phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình  
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người cũng như về tình anh em trong Chúa. 17 Vậy, nếu anh coi tôi 

là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính 

tôi. 18 Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì xin 

để tôi nhận cả ... 19 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết điều này: tôi sẽ 

hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi: món nợ 

đó là chính anh. 20 Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm 

vui đó trong Chúa. Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi 

trong Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 145, 6b-7a.7b-8.9-10 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công 

minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù 

loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng 

những người công chính. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi 

quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương 

quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn 

đời. 

Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 17, 20-25 

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại 

Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến 

như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở 

đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa 

các ông.” 
22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em 

mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà 

cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia 

kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì 

ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời 

kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 
25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này 

loại bỏ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Kn 13, 1-9 

Nếu chúng có đủ khả năng nghiên cứu các sự vật trên trời, 

thì tại sao không nhận ra Đấng Chủ tể? 

Trích sách Khôn ngoan. 
1 Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,  

 tự bản chất là những kẻ ngu si.  

 Từ những vật hữu hình tốt đẹp,  

 chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,  

 và khi chiêm ngắm bao công trình,  

 chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. 
2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,  

 hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,  

 hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,  

 là những bậc quản cai hoàn vũ. 
3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh,  

 thì cũng phải biết rằng  

 Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy,  

 vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. 
4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia  

 làm cho chúng kinh ngạc  

 thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó  

 còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. 
5 Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ  

 thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành. 
6 Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi  

 vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa,  

 nhưng có thể chúng bị lầm lạc. 
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7 Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa,  

 chúng ra sức tìm tòi,  

 nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc  

 vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. 
8 Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha. 
9 Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết  

 để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời,  

 thì sao lại không sớm nhận ra  

 Đấng Chủ Tể của những sự vật đó? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                      2 Ga 4-9 

Ai ở lại trong giáo huấn,  

thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. 

Trích thư thứ hai của thánh Gioan tông đồ. 
4 Thưa Bà là người được Thiên Chúa tuyển chọn, tôi rất vui 

mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của Bà, những người sống 

trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa 

Cha. 5 Thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà điều này -đây không phải là một 

điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi 

đầu- đó là: chúng ta phải yêu thương nhau. 6 Yêu thương là sống  
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theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc 

khởi đầu, điều răn này là: anh em phải sống trong tình thương. 
7 Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là 

những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở 

nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Ki-tô. 8 Anh em 

phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, 

nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. 9 Phàm ai đi quá xa, không ở lại 

trong giáo huấn của Đức Ki-tô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở 

lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 118, 1-2.10-11.17-18 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật 

pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết 

dạ kiếm tìm Người. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

2) Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai 

mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội 

nghĩa bất trung. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

3) Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống 

và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy, luật pháp Ngài 

kỳ diệu biết bao. 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu 

lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 17, 26-37 

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời 

ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con 

Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ 

lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập 

tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời 

ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng 

ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và 

diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra 

như thế, ngày Con Người được mặc khải. 
31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì 

đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 

Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì 

sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng 

sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm 

chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị 

bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ 

được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở 

ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 
37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” 

Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
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THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 87, 3 

Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)           Kn 18, 14-16; 19,6-9 

Một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ, 

và họ như chiên nhảy tung tăng. 

Trích sách Khôn ngoan. 
18.14 Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,  

 lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, 
15 thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài  

 đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường  

 xông vào giữa miền đất bị tru diệt,  

 mang theo bản án không thể huỷ của Ngài  

 như lưỡi gươm sắc bén. 
16 Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc,  

 đầu đụng trời chân đạp đất. 
19.6 Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu,  

 tuân phục các mệnh lệnh của Chúa,  

 để gìn giữ con cái Ngài bình an. 
7  Người ta thấy mây che phủ doanh trại;  

 nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên,  

 một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ  

 và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh. 
8  Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua  

 và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ. 
9  Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,  

 lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài  

 là Đấng giải thoát họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 104, 2-3.36-37.42-43 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của 

Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm 

Chúa, nào hoan hỷ. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Người giết mọi con đầu lòng bản xứ, là tinh hoa của cả giống 

nòi. Còn dân riêng của Người, Người đưa ra, mang theo bạc với 

vàng; bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa, cùng Áp-ra-ham, tôi 

tớ của Người. Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui 

vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. 

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                      3 Ga 5-8 

Chúng ta phải tiếp đón các người anh em, 

để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. 

Trích thư thứ ba của thánh Gioan tông đồ. 
5 Anh Gai-ô thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi 

việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. 6  
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Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt Hội Thánh. Anh 

sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách 

xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. 7 Quả thật, chính vì danh Chúa, 

họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. 8 Vậy, chúng ta phải 

tiếp đón những con người như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự 

thật. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 111, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng                x. 2 Tx 2, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu 

gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng 

ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 18, 1-8 

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, 

ngày đêm hằng kêu cầu với Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để 

dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người 

nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ 

Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có 

một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi 

hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không 

chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính 

sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này 

quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta 

nhức đầu nhức óc’.” 
6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người 

đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào 

Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ 

mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu 

Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Tv 22, 1-2 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 
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Hoặc:             Lc 24, 35 

Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh. 
 

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1             Cn 31, 10-13.19-20.30-31 

Nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. 

Trích sách Châm ngôn. 
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?  

 Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,  

 chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc  

 chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai,  

 rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,  

 và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ  

 và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.  

 Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa  

 mới đáng cho người đời ca tụng. 
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.  

 Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng  

 do những việc nàng làm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Bài đọc 2                     1 Tx 5, 1-6 

Đừng để ngày của Chúa như kẻ trộm bắt chợt anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không 

cần ai viết cho anh em. 2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa 

sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: “Bình an biết bao, 

yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn 

đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai 

trốn thoát được. 
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như 

kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con 

cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc 

về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, 

nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 4a.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chú ano1i: Hãy ở lại trong Thầy như 

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 14-30 

Được giao ít mà anh đã trung thành, 

hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 

cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người 

khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập 

tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và 

gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 

lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ 

chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến 

tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 22 Người đã lãnh 

hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 

hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23 Ông chủ nói với 

người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít 

mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh!” 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng 

tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem 

chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” 26 

Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt  
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chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc 

của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời 

chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho 

người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ 

có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên 

ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn           Mt 25, 14-15.19-21 

Được giao ít mà anh đã trung thành, 

hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 

cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người 

khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.  
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ 

và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, 

đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm 

yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 Ông chủ nói với 

người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít 

mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh!”  

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1              Đn 12, 1-3 

Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
1 Tôi là Đa-ni-en, tôi đã được nghe, Đấng giống như con người  

nói với tôi như sau: “Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ 

huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời 

ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời 

đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên 

trong cuốn sách của Thiên Chúa. 
2 “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi 

dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và 

bị ghê tởm muôn đời. 3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, 

những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn 

đời như những vì sao.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 15, 5 và 8.9-10.11 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

1) Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn 

nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 
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2) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong 

cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. 

Bài đọc 2              Dt 10, 11-14.18 

Đức Ki-tô chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn 

làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
11 Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo 

việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; 

mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi. 12 Còn Đức 

Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã 

lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. 13 Và từ khi đó, Người 

chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. 14 Quả thật, Người 

chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã 

thánh hoá được nên hoàn hảo. 18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu 

cần lễ đền tội nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đứucs đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng              Mc 13, 24-32 

Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ 

được Người tuyển chọn từ bốn phương. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Trong những 

ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt 

trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các 

quyền lực trên trời bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con 

Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 
27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những 

kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho 

đến cuối chân trời. 
28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh 

tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 

Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con 

Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: 

thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất 

sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 
32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các 

thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết 

mà thôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1                  Ml 3, 19-20a 

Mặt trời công chính sẽ mọc lên soi chiếu các ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 
19 Đức Chúa các đạo binh phán: “Này Ngày của Đức Chúa đến, 

đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác 

sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - Đức Chúa các đạo 

binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. 20a  

Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời 

công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 97, 5-6.7-8.9 

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

1) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

2) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với 

toàn thể dân cư! Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng 

trước tôn nhan Chúa. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

3) Vì Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu 

theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 
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Bài đọc 2                   2 Tx 3, 7-12 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
7 Thưa anh em, chính anh em thừa biết là anh em phải bắt 

chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không 

sống vô kỷ luật. 8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày 

đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào 

trong anh em. 9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng 

sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 
10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh 

em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! 11 Thế mà chúng tôi nghe 

nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc 

gì, mà việc gì cũng xen vào. 12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng 

tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm 

việc, để có của nuôi thân. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu 

lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 21, 5-19 

Coa kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Một hôm, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy 

nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su 

bảo: 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn 

phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người: 

“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, 

thì có điềm gì báo trước?” 
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8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ 

có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: 

‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có 

chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra 

trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói 

tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 
11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói 

kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời 

xuất hiện. 
12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra 

tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ 

tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 

Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy 

ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách 

nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến 

tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại 

được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu 

bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh 

em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh 

em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được 

mạng sống mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)      1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 

Một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Ít-ra-en. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. 
10 Hồi ấy, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh: đó là An-ti-ô-khô 

Ê-pi-pha-nê, con vua An-ti-ô-khô; vua này đã phải làm con tin ở 

Rô-ma, trước khi làm vua năm một trăm ba mươi bảy theo lịch triều 

Hy-lạp. 11 Lúc bấy giờ, từ trong Ít-ra-en đã nảy sinh những đứa vô 

lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau: “Nào chúng ta đi ký kết 

giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, 

chúng ta gặp phải nhiều tai hoạ.” 12 Những người này thấy lời ấy 

thật vừa lòng. 13 Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. 

Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại. 14 Thế là 

họ đã xây một thao trường ở Giê-ru-sa-lem theo thói các dân ngoại; 
15 họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để mang chung 

một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. 
41 Rồi vua An-ti-ô-khô ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc 

truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất 42 và ai nấy 

phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. 43 

Trong dân Ít-ra-en, có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua 

đã truyền; họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật sa-bát.  
54 Ngày mười lăm tháng Kít-lêu, năm một trăm bốn mươi lăm, 

vua cho dựng Đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu 

và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Giu-đa chung quanh 

Giê-ru-sa-lem. 55 Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta 

dâng hương. 56 Gặp sách Luật ở đâu, thì đem xé và quăng vào lửa. 57  
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Bắt gặp sách Giao Ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề Luật, thì 

đem ra xử tử theo phán quyết của vua.  
62 Nhưng nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí, 

nhất định không ăn những thức ăn ô uế. 63 Họ thà chết chẳng thà để 

cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ 

đã chết. 64 Một cơn thịnh nộ lớn đe doạ Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca           Tv 118, 53 và 61.134 và 150.155 và 158 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ 

tuân theo. 

1) Con nổi giận với bọn ác nhân, vì chúng đã bỏ quên luật 

Chúa. Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài, con vẫn không 

quên. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ 

tuân theo. 

2) Xin cứu con khỏi ác nhân hà hiếp, con sẽ tuân theo huấn lệnh 

của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài, đã đến gần con mà bách 

hại. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ 

tuân theo. 

3) Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ 

Ngài. Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm, lời hứa của Ngài, 

chúng chẳng quan tâm. 

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý của Ngài, con sẽ 

tuân theo. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)            Kh 1, 1-4; 2,1-5a 

Hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống và hãy hối cải. 

Khởi đầu sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1.1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã 

ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc 

sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho 

ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó. 2 Ông Gio-an đã 

làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su 

Ki-tô, về những gì ông đã thấy. 3 Phúc thay người đọc, phúc thay 

những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong 

đó, vì thời giờ đã gần đến! 
4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện 

có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của 

Người, ban cho anh em ân sủng và bình an. 
2.1 Tôi nghe tiếng Đức Chúa phán với tôi: “Hãy viết cho thiên 

thần của Hội Thánh Ê-phê-xô: Đây là lời của Đấng cầm trong tay 

hữu bảy vì sao, Đấng đi giữa bảy cây đèn vàng: 2 Ta biết các việc 

ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta biết ngươi 

không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình 

là tông đồ, mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là 

những kẻ nói dối. 3 Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh 

Ta mà không mệt mỏi. 4 Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã 

để mất tình yêu thuở ban đầu. 5a  Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ 

đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban 

đầu”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                          Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 18, 35-43 

Anh muốn tôi làm gì cho anh? 

Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang 

ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi 

xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét 

đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua 

Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo 

anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, 

xin dủ lòng thương tôi!” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta  
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đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41 “Anh muốn tôi làm gì cho 

anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức 

Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 
43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh 

Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            2 Mcb 6, 18-31 

Tôi để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp  

về cái chết, vì các Lề Luật đáng kính và thánh thiện. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
18 Hồi ấy, có một người tên là E-la-da, một trong những kinh sư 

quan trọng tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải 

há miệng ăn thịt heo. 19 Nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, 

nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình, 20 sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra. 

Ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm là 

từ chối những thứ Luật Lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. 
21 Vì quen biết ông E-la-da đã lâu năm, nên những người chủ toạ 

bữa tiệc cúng thần trái với Lề Luật, kéo riêng ông ra một chỗ. Họ  
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khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, thứ thịt được phép dùng, 

tự tay ông dọn lấy, rồi chỉ giả vờ ăn thịt cúng, như vua đã truyền. 22 

Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo, vì 

trước kia ông đã xử tốt với họ. 23 Nhưng ông đã có một quyết định 

dứt khoát, thật xứng với tuổi cao, và uy thế của bậc lão thành, với 

vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong 

hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với Luật thánh do chính 

Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay 

ông xuống âm phủ. 24 Ông nói: “Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất 

xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già E-la-da đã chín 

mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại. 25 Rồi bởi tôi 

đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi, 

còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. 26 Dù hiện nay 

tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết tôi cũng 

sẽ không thoát khỏi bàn tay của Đấng Toàn Năng. 27 Vậy giờ đây, 

khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già, 28 

và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự 

nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các Lề Luật đáng kính và 

thánh thiện.”  

Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. 29 Những người 

điệu ông đến nơi đó đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác 

cảm, vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. 30 Khi sắp chết vì 

đòn vọt, ông vừa rên vừa nói: “Đức Chúa là Đấng thông suốt mọi 

sự, hẳn Người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam chịu 

những lằn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác, còn trong tâm 

hồn, tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ Người.” 
31 Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông 

để lại không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân 

chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi 

nhớ về nhân đức. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 3, 2-3.4-5.6-7 

Đ. Có Chúa đỡ nâng tôi. 

1) Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con 

thật quá nhiều! Quá nhiều kẻ đang nói về con: Chúa Trời đâu cứu 

hắn! 

Đ. Có Chúa đỡ nâng tôi. 

2) Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh 

dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất 

tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. 

Đ. Có Chúa đỡ nâng tôi. 

3) Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ 

nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ, lũ người đông vô số đang vây bọc 

quanh tôi. 

Đ. Có Chúa đỡ nâng tôi. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Kh 3, 1-6.14-22 

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, 

thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ, tôi nghe có lời Đức Chúa phán với tôi: 

“Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xác-đê. Đây là lời của 

Đấng có bảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao: Ta biết các việc 

ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. 2 

Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta 

nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên 

Chúa của Ta. 3 Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời 

Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh 

thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến 

bắt chợt ngươi. 4 Nhưng tại Xác-đê, ngươi có một ít người đã không 

làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta, vì họ xứng 

đáng. 5 Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên  
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người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha 

Ta và trước mặt các thiên thần của Người. 6 Ai có tai, thì hãy nghe 

điều Thần Khí nói với các Hội Thánh. 
14 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a: Đây là 

lời của Đấng A-men, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là 

Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. 15 Ta biết các việc 

ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi 

lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng 

chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Ngươi nói: 

“Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”; nhưng 

ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo 

khổ, đui mù và trần truồng. 18 Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta 

mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến 

ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức 

mắt cho ngươi nhìn thấy được. 19 Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì 

Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! 20 Này 

đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ 

vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng 

bữa với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, 

cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người. 22 Ai 

có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta. 

1) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy,miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta. 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta. 
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3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta. 

Tung hô Tin Mừng                 1 Ga 4, 10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 

sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 19, 1-10 

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố 

ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người 

thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức 

Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta 

lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem 

Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, 

thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, 

vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và 

mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: 

“Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Da-kêu đứng đó 

thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi 

cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền 

gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu 

độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ  

Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 
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Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Kh 4, 1-11 

Đấng Tạo Hóa càn khôn  

sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính 

cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một 

ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt 

nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người 

một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một 

người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các 

con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. 

Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không 

phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 

Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã 

sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, 

cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các 

con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” 
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24 Vua An-ti-ô-khô cho là người mẹ sỉ nhục mình nhưng vẫn 

khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy chẳng những vua 

khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh 

được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, 

vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan 

trọng. 25 Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua 

mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho 

anh. 26 Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người 

con. 27 Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và 

dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: “Con ơi, con hãy 

thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng 

dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời 

đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm 

nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 

Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các 

anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, 

Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.” 
30 Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: “Các người còn chờ 

đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng 

theo lệnh của Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua 

ông Mô-sê. 31 Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người  

Híp-ri; vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 16, 1.4b-6.8 và 15 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để 

danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

3) Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để 

danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng 

Thánh Nhan. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Kh 4, 1-11 

Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, 

Đấng đã có, hiện có và đang đến! 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa 

mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể 

tiếng kèn, bảo tôi rằng: “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những 

điều phải xảy ra sau đó.” 2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai 

đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. 3 Đấng ngự đó trông 

giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng 

trông giống như bích ngọc. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn 

ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị 

đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5 Từ ngai 

phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy 

thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6 Trước ngai có cái 

gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai 

có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. 7 Con Vật 

thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật 

thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng 

đang bay. 8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và 

bên trong đầy những mắt.  
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Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng:   

 Thánh! Thánh! Chí Thánh!  

 Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,  

 Đấng đã có, hiện có và đang đến! 
9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và 

lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở 

muôn đời, 10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt 

Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn 

thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà 

nói:  
11 “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,  

 Ngài xứng đáng lãnh nhận  

 vinh quang, danh dự và uy quyền,  

 vì Ngài đã dựng nên muôn vật,  

 và do ý Ngài muốn,  

 mọi loài liền có và được dựng nên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 150, 1-2.3-4.5-6 

Đ. Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn 

năng! 

1) Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn 

cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng 

Người lẫm liệt uy phong. 

Đ. Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn 

năng! 

2) Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng Người, hoạ 

tiếng cầm tiếng sắt. Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa, ca tụng 

Người, theo cung đàn nhịp sáo. 

Đ. Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn 

năng! 
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3) Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền, ca tụng Người 

cùng thanh la inh ỏi. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào! 

Đ. Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn 

năng! 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 19, 11-28 

Sao anh không gởi bạc của tôi vào ngân hàng? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn, vì 

Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên 

Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói: “Có một người 

quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 

Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười 

nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” 
14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau 

ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng 

tôi.’ 
15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông 

truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm 

ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, 

nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy: 

‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất 

nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến 

trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 

Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’ 
20 Rồi người thứ ba đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, 

tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt,  
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đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói: ‘Hỡi đầy tớ tồi 

tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc 

nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không 

gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra 

được cả vốn lẫn lời chứ!’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó: 

‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ 

thưa ông: ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!’ 26 – ‘Tôi nói cho các 

anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì 

ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.’ 
27 “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi 

làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước 

mặt tôi.” 
28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, 

tiến lên Giê-ru-sa-lem. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            1 Mcb 2, 15-29 

Chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. 
15 Hồi ấy, các viên chức của vua An-ti-ô-khô, những người có 

nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái chối đạo, đã tới thành Mô-đin 

để tế thần. 16 Nhiều người Ít-ra-en đã đến theo chúng. Nhưng ông 

Mát-tít-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng. 17 Các viên 

chức của vua lên tiếng nói với ông Mát-tít-gia rằng: “Ông là thủ 

lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được 

con cái và anh em ủng hộ. 18 Vậy xin mời ông tiến lên làm người 

đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, 

các người Giu-đa và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem đã làm. 

Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được 

danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc.” 19 Ông Mát-tít-gia lớn 

tiếng đáp lại: “Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua 

có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông 

mình và tuân theo lệnh vua, 20 thì tôi, các con tôi và anh em tôi, 

chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. 21 

Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục! 22 Chúng tôi sẽ 

không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để 

xiêu bên phải, vẹo bên trái.” 23 Ông vừa dứt lời thì có một người 

Do-thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Mô-đin theo như chỉ 

dụ của vua. 24 Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt 

thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng 

đùng: ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. 25 Ông cũng giết 

luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế  
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thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. 26 Ông bừng lửa nhiệt thành đối với 

Lề Luật giống như ông Pin-khát trong vụ Dim-ri, con của Xa-lu. 27 

Rồi ông Mát-tít-gia rảo khắp thành và hô lớn tiếng: “Ai nhiệt thành 

với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi!” 28 Sau đó, ông và 

các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. 
29 Bấy giờ, nhiều người Do-thái muốn sống công minh chính 

trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 49, 1-2.5-6.14-15 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời. 

1) Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng, từ khắp 

cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt 

vời, Thiên Chúa hiển minh. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời. 

2) Rằng: Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu, những 

người đã giao ước với Ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa 

công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời. 

3) Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều 

khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng 

khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta. 

Đ. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Kh 5, 1-10 

Con Chiên đã bị giết và đã lấy máu đào 

cứu chuộc chúng ta thuộc mọi nước mọi dân. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên 

ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 2 Rồi tôi 

thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: “Ai xứng đáng  
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mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong?” 3 Nhưng không ai ở trên 

trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào 

đó. 4 Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn 

sách và nhìn vào đó. 5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: “Đừng 

khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non 

của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm 

phong.” 
6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị 

Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy 

sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi 

khắp mặt đất. 7 Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự 

trên ngai. 8 Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và 

hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi 

vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những 

lời cầu nguyện của dân thánh. 9 Các vị hát một bài ca mới sau đây:  

 “Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách  

 và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết  

 và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa  

 muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,  

 thuộc mọi nước, mọi dân. 
10 Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc,  

 thành những tư tế,  

 để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,  

 và họ sẽ làm chủ mặt đất này.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b 

Đ. Lạy Chúa Ki-tô, Ngài đã làm cho chúng con thành một 

vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa 

chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong 

cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có 

Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì 

được Chúa làm Vua hiển trị. 

Đ. Lạy Chúa Ki-tô, Ngài đã làm cho chúng con thành một 

vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa 

chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn 

theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ 

nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. 

Đ. Lạy Chúa Ki-tô, Ngài đã làm cho chúng con thành một 

vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa 

chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất 

tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, Đó là niềm 

vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. 

Đ. Lạy Chúa Ki-tô, Ngài đã làm cho chúng con thành một 

vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa 

chúng con. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           x. Tv 94, 7b.8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, 

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng                Lc 19, 41-44 

Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su 

khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra 

những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị 

che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những 

ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư 

bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ 

không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết 

thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          1 Mcb 4, 36-37.52-59 

Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ, và hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. 
36 Bấy giờ ông Giu-đa và các anh em nói: “Này, kẻ thù của 

chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi 

Thánh.” 37 Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Xi-on.  
52 Ngày hai mươi lăm tháng chín -tức là tháng Kít-lêu- năm một 

trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm 53 và theo như Luật truyền, họ dâng 

lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây. 54 Họ đã cử 

hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và 

tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm 

cho ra ô uế. 55 Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Trời, 

Đấng đã giúp họ thành công. 56 Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ 

trong tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông 

và tạ ơn. 57 Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà 

trang trí mặt tiền Đền Thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, 

các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. 58 Dân chúng vui mừng 

khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. 59 Ông 

Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là 

hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, 

phải cử hành lễ Cung Hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    1 Sb 29, 10b.11abc.11d-12a.12bcd 

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh. 
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1) Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ít-ra-en, tổ phụ chúng con, xin 

dâng lên Ngài lời chúc tụng, từ muôn thuở đến muôn ngàn đời. 

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh. 

2) Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài oai vệ, vinh quang, 

rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh. 

3) Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa, và địa vị tối cao, vượt 

trên tất cả. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. 

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh. 

4) Chính Chúa làm bá chủ muôn loài: nắm trong tay dũng lực 

quyền năng, nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức. 

Đ. Lạy Chúa, xin ca tụng Danh Thánh hiển vinh. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)                 Kh 10, 8-11 

Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ và nuốt đi. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
8 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi: 

“Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên 

biển và đất.” 9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách 

nhỏ. Người bảo tôi: “Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ 

ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như 

mật ong.” 10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. 

Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, 

thì bụng dạ tôi cay đắng. 11 Và có tiếng bảo tôi: “Một lần nữa, ông 

phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua 

chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca      Tv 118, 14 và 24.72 và 103.111 và 131 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 
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1) Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ 

bảo con như những người cố vấn. 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

2) Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc 

triệu. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong 

miệng. 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

3) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc 

của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh 

của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật 

ong trong miệng. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng 

tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 19, 45-48 

Các người đã biến nhà Thiên Chúa 

thành sào huyệt của bọn cướp. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
45 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những 

kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ 

là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn 

cướp!” 
47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế 

và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 
48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe 

Người. Ðó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ         Gr 29, 11.12.14 

Chúa phán: “Ý định của ta là làm cho các ngươi, được bình an 

chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ 

nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              1 Mcb 6, 1-13 

Chính vì những hành vi tàn bạo tôi đã làm 

ở Giê-ru-sa-lem, mà tôi phải chịu buồn phiền vô hạn. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. 
1 Hồi đó, vua An-ti-ô-khô rảo khắp các miền thượng du. Vua 

nghe tin ở Ba-tư có thành Ê-ly-mai, một thành nổi tiếng vì nhiều của 

cải vàng bạc. 2 Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả 

những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua 

Phi-líp-phê là A-lê-xan-đê đã để lại; ông này là vua miền Ma-kê-đô-

ni-a và là người đầu tiên cai trị nước Hy-lạp. 3 Vậy vua An-ti-ô-khô 

đã tới đó, tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không 

thành công, vì dân trong thành đã hay tin trước. 4 Họ đứng lên giao 

chiến chống lại vua khiến vua phải bỏ chạy về Ba-by-lon, lòng buồn 

não ruột. 5 Bấy giờ vua đang ở Ba-tư. Có người đến báo cho vua 

biết là các đoàn quân sang đất Giu-đa đã bị thảm bại: 6 Tướng  

Ly-xi-a chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do-thái đẩy 

lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và và 

nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh  
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tan tành. 7 Họ đã triệt hạ Đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng 

lễ toàn thiêu tại Giê-ru-sa-lem, rồi xây tường luỹ cao chung quanh 

Thánh Điện giống như ngày xưa. Cả thành Bết Xua của vua, họ 

cũng xây như vậy. 8 Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm 

bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như 

lòng mong ước. 9 Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày 

đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề, 10 vua cho vời bạn hữu 

đến và nói: “Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên 

lòng. 11 Tôi tự nhủ: Tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như 

thế này? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu 

mến biết bao! 12 Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Giê-ru-sa-lem, tôi đã 

lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân 

cư ở miền Giu-đa mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại 

những hành vi tàn bạo đó, 13 tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi 

gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách 

quê người vì buồn phiền vô hạn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 9A, 2-3.4 và 6.16 và 19 

Đ. Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa 

làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, 

lạy Đấng Tối Cao. 

Đ. Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát. 

2) Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui, chúng té nhào mà chết. 

Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà, tên tuổi chúng, cũng xoá 

đi vĩnh viễn. 

Đ. Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát. 

3) Kìa chư dân sa vào hố chúng đào, chân mắc lưới chính mình 

giăng sẵn. Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, kẻ nghèo 

khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ. 
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Đ. Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)         Kh 11, 4-12 

Hai vị ngôn sứ này gieo tai giáng họa 

cho những người sống trên mặt đất. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
4 Bấy giờ, có tiếng nói với tôi là Gio-an rằng: “Đây là hai chứng 

nhân của Ta. Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan 

Chúa Tể cõi đất. 5 Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng 

các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại 

các ngài, sẽ bị giết như thế. 6 Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, 

khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. 

Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ 

xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý. 7 Khi các ngài đã hoàn thành 

nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các 

ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài. 8 Thi hài của các ngài sẽ nằm ở 

quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng 

trưng là Xơ-đôm và Ai-cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu 

đóng đinh vào thập giá. 9 Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các 

chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi 

và không cho phép chôn các ngài trong mộ. 10 Những người sống 

trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng 

quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. 11 Sau ba ngày rưỡi, 

sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy 

được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. 12 Rồi các ngài 

nghe một tiếng lớn từ trời bảo: “Hãy lên đây!” Và các ngài lên trời 

trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 143, 1.2.9-10 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

1) Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi 

nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. 
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Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

2) Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở, là thành trì bảo vệ, là 

Đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, Người bắt 

chư dân quy phục quyền tôi. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

3) Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền 

cầm, con gảy đôi cung. Chính Ngài cho các vua thắng trận, cứu 

mạng Đa-vít, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. 

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 20, 27-40 

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 

nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức  

Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người 

ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta 

điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà 

không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho 

anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả 

lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người 

thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi 

mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng 

chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 

bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” 
34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ 

những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi  
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chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không 

thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái 

Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi 

dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về 

bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ  

Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ 

phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 

nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang 

sống.” 
39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: 

“Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là, họ không dám chất vấn 

Người điều gì nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 72, 28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa 

Trời. 

Hoặc:              Mc 11, 23-24 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Tất cả những gì anh em xin 

khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình sẽ được rồi, thì sẽ được như 

ý”. 
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THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)              Đn 1, 1-6.8-20 

Họ không thấy đứa trẻ nào được như 

Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-en và A-da-ri-a. 

Khởi đầu sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ 

Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 

Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng 

của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang 

những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sin-a và bỏ vào 

nhà kho của các thần. 
3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Át-pơ-nát 

chọn trong số con cái Ít-ra-en một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng 

gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 4 Những đứa trẻ này phải là những 

đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn 

ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả năng đứng 

chầu trong điện vua. Ông Át-pơ-nát còn phải dạy cho chúng biết 

chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. 5 Nhà vua dành cho chúng 

khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng 

phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua. 
6 Trong số các trẻ ấy có Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và  

A-da-ri-a là những người Giu-đa. 8 Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm 

không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã 

xin quan cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Đa-ni-en được 

cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 Nhưng quan này nói 

với Đa-ni-en rằng: “Ta sợ đức vua; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống 

cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn 

cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua.” 11  
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Đa-ni-en thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định 

để trông coi Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a: 12 “Xin 

quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong mười ngày: cứ cho chúng 

tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt 

những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì 

cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy.” 14 Quan chấp nhận lời các 

cậu ấy xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan thấy các 

cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng 

thức ăn của nhà vua. 16 Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu 

uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 17 Bốn cậu bé này đều được 

Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn 

ngoan. Riêng Đa-ni-en còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo 

mộng. 18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì 

quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua  

Na-bu-cô-đô-nô-xo. 19 Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số 

các trẻ ấy không có đứa nào được như Đa-ni-en, Kha-na-ni-a,  

Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 

và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và 

tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các 

thầy phù thuỷ và pháp sư trong toàn vương quốc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Đn 3, 52+.53+-54+.55+-56+ 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài, là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh 

Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca 

tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, 

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 
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3) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá, mà thấu 

nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng 

Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh 

muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)          Kh 14, 1-3.4b-5 

Danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán họ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi 

Xi-on; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, 

mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán. 2 Và 

tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. 

Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. 
3 Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật 

và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một 

trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc 

về từ mặt đất. 4 Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ 

còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về 

từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con 

Chiên. 5 Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ 

được. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 21, 1-4 

Đức Giê-su thấy một bà góa túng thiếu 

bỏ vào thùng tiền hai đòng tiền kẽm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nước mắt lên nhìn, Người thấy những 

người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người 

cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 

Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào 

nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền 

dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái 

túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi 

sống mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 
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Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Đn 2, 31-45 

Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không  

bao giờ bị tiêu diệt, và nó sẽ đập tan mọi vương quốc khác. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
31 Ngày ấy, ông Đa-ni-en nói với vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng: 

“Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như 

thế này: một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng 

sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. 32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng 

ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng 

đồng, 33 hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. 34 

Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có 

bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt 

nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. 35 Bấy giờ tất cả cùng vỡ 

tan: cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân 

phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá 

làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. 36 

Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. 37 

Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài 

vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. 38 Con cái loài 

người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì 

Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi 

loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. 39 Sau triều đại ngài, sẽ 

xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc 

thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. 40 Còn  
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vương quốc thứ tư vững như sắt. Cũng như sắt nghiền nát và đập 

tan tất cả vương quốc đó - khác nào sắt phá vỡ - cũng sẽ nghiền nát 

và phá vỡ tất cả. 41 Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa 

bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng 

sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất 

sét. 42 Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương 

quốc nửa mạnh nửa yếu. 43 Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa 

là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, 

nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hoà lẫn 

được với đất sét. 44 Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ 

lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy 

không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất 

cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững; 45 cũng 

như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào 

đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên 

Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc 

chiêm bao đúng là như thế và ý nghĩa chắc chắn là như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Đn 3, 57+-59+.60+-61+ 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn 

đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của 

Người, chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

2) Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh, muôn ngàn 

đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng 

giới, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)               Kh 14, 14-19 

Đã đến giờ gặt; mùa màng trên đất đã chín rồi. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
14 Tôi là Gio-an, bấy giờ, tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và 

có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều 

thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 Một thiên thần khác từ Đền 

Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: “Xin tra liềm của 

Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi!” 16 

Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. 
17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng 

cầm liềm sắc bén. 18 Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có 

quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: “Xin tra liềm sắc 

bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các 

trái nho của đất đã chín rồi!” 19 Thiên thần kia quăng liềm của mình 

xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn 

đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 95, 10.11-12a.12b-13 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

1) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

2) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn 

hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 

Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

3) Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, 

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử 

địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của 

Người. 
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Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian. 

Tung hô Tin Mừng            Kh 2, 10c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Hãy trung thành cho đến 

chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 21, 5-11 

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Một hôm, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy 

nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su 

bảo: 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn 

phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người: 

“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, 

thì có điềm gì báo trước?” 
8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ 

có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: 

‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có 

chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra 

trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói 

tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 
11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói 

kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời 

xuất hiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
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THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)       Đn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 

Những ngón tay người xuất hiện và viết. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
1 Ngày ấy, vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại 

thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. 2 Khi đã thấm hơi 

men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua 

cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua  

Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các 

đại thần, cung phi và cung nữ. 3 Bấy giờ người ta mang ly chén 

bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-

lem; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. 4 

Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, 

gỗ và đá. 5 Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên 

vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn 

thấy phần bàn tay đang viết. 6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí 

bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. 13 Bấy giờ ông  

Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng: “Ngươi 

có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà 

phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không? 14 Ta đã nghe đồn rằng 

thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự 

sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. 16 Còn về ngươi, ta 

nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu 

ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được 

mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ 

ba trong vương quốc.” 
17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua: “Tâu đức 

vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài; quà vua tặng, xin dành cho  
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người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức 

vua. 23 Trái lại ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao: 

ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt 

ngài; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, 

cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, 

đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không 

biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và 

điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn 

vinh! 24 Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng 

chữ kia. 25 Đây là những chữ đã được viết ra: Mơ-nê, Mơ-nê,  

Tơ-kên, Pác-xin; 26 và đây là lời giải thích: Mơ-nê -có nghĩa là đếm-

: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài; 27 

Tơ-kên -có nghĩa là cân-: ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là 

không đủ; 28 Pơ-rết -có nghĩa là phân chia-: vương quốc của ngài đã 

bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Đn 3, 62+-65+.66+-67+ 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng, chúc tụng Chúa 

đi, hỡi tinh tú muôn ngàn, chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, 

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

2) Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, 

hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn 

ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)                   Kh 15, 1-4 

Họ hát bài ca của ông Mô-sê và bài ca của Con Chiên. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy một điềm khác trên trời, một 

điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là 

những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình 

của Thiên Chúa đã hoàn tất. 2 Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt 

pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, thắng tượng của nó và 

con số tương đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt 

ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa 3 và hát bài ca của ông 

Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:  

 “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,  

 sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!  

 Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,  

 đường lối Ngài quả chân thật công minh! 
 4  Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?  

 Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?  

 Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.  

 Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,  

 vì ai ai cũng đều thấy rõ  

 những phán quyết công minh của Ngài.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 97, 1.2-3ab.7-8.9 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn 

lao kỳ diệu. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn 

lao kỳ diệu. 
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2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn 

lao kỳ diệu. 

3) Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với 

toàn thể dân cư! Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng 

trước tôn nhan Chúa. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn 

lao kỳ diệu. 

4) Vì Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu 

theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn 

lao kỳ diệu. 

Tung hô Tin Mừng            Kh 2, 10c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Hãy trung thành cho đến 

chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 21, 12-19 

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 

Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra 

tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường, và bỏ 

tù, điệu anh đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó 

sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi 

lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách 

nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến 

tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại 

được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu 

bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh  
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em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh 

em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được 

mạng sống mình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
 

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Đn 6, 12-28 

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến khóa hàm sư tử. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
12 Ngày ấy, các tể tướng và thống đốc của vua Đa-ri-ô đổ xô lại 

và bắt gặp ông Đa-ni-en đang cầu nguyện và thống thiết nài van 

Thiên Chúa của ông. 13 Rồi họ tới yết kiến vua và nhắc đến lệnh 

cấm của vua: “Đức vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo 

lệnh cấm này, trong ba mươi ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào 

hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử.” Vua 

đáp lại rằng: “Đúng vậy, chiếu theo luật không thể huỷ bỏ của dân 

Mê-đi và Ba-tư thì đúng như vậy.” 14 Bấy giờ họ thưa với vua rằng: 

“Tâu đức vua, trong đám dân Giu-đa lưu đày, có tên Đa-ni-en không 

đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. 

Ngày nào y cũng cầu nguyện đến ba lần.” 15 Nghe lời ấy, vua rất 

đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Đa-ni-en. Vua cố sức giải cứu 

ông Đa-ni-en mãi cho đến lúc mặt trời lặn. 16 Bấy giờ những người  
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kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: “Tâu đức vua, xin đức vua 

biết cho rằng theo luật của dân Mê-đi và dân Ba-tư, thì mọi giới 

lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch.” 
17 Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Đa-ni-en đi 

quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Đa-ni-en: “Vị thần 

mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi!” 18 Người ta 

đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và 

ấn của các đại thần niêm phiến đá lại để không còn thay đổi gì được 

nữa về vụ ông Đa-ni-en. 19 Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn 

không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài 

nào chợp mắt được. 20 Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã 

đi ra hầm sư tử. 21 Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng 

xuống ông Đa-ni-en. Vua lên tiếng nói với ông rằng: “Hỡi Đa-ni-en, 

người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng 

sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không?” 22 Bấy giờ ông  

Đa-ni-en đáp lại: “Hoàng thượng, vạn vạn tuế! 23 Thiên Chúa của 

thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại 

được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, 

và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì 

ác.” 24 Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Đa-ni-en lên khỏi 

hầm. Và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì 

ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. 25 Vua liền truyền điệu 

những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông  

Đa-ni-en; rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. 

Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng 

mà nghiền nát xương. 
26 Bấy giờ vua Đa-ri-ô viết cho tất cả những người thuộc các 

dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất: “Chúc các ngươi 

vạn sự bình an! 27 Đây là lệnh ta truyền: trên toàn lãnh thổ vương 

quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của  

Đa-ni-en:  

 bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời;  
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vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong,  

 quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. 
28 Người giải thoát, giữ gìn,  

 Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. 

 Người đã giải cứu Đa-ni-en khỏi móng vuốt sư tử.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Đn 3, 68+-71+.72+-74+ 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, chúc tụng 

Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, chúc tụng Chúa đi, này băng phủ 

tuyết rơi, chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi. 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

2) Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bong tối, chúc tụng Chúa đi, 

chớp giật với mây trôi. Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, 

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)       Kh 18, 1-2.21-23; 19,1-3.9a 

Sụp đổ rồi thành Ba-by-lon vĩ đại! 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
18.1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, 

với quyền hành rộng lớn, và vinh quang người làm cho mặt đất rực 

sáng. 2 Người lên tiếng hô mạnh mẽ: “Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành 

Ba-by-lon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của 

mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét.  
21 Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhắc một tảng đá to như 

chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói:  

 “Ba-by-lon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó,  

 và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa! 
22 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe  
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tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn.  

 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy  

 thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề.  

 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe  

 tiếng cối xay bột nữa. 
23 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy  

 ánh sáng đèn chiếu rọi. 

 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe  

 tiếng cô dâu chú rể. 

 Bởi vì các con buôn của ngươi  

 từng là kẻ quyền thế trên mặt đất,  

 bởi vì ngươi đã dùng phù phép  

 mà làm cho muôn nước mê hoặc.” 
19.1 Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông 

đảo ở trên trời vang lên:  

 “Ha-lê-lui-a!  

 Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ,  

 Đấng vinh hiển uy quyền! 
2 Những lời Người phán quyết  

 đều chân thật công minh! 

 Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng  

 từng dùng chuyện gian dâm  

 mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,  

 và Người đã bắt nó  

 phải đền nợ máu các tôi tớ của Người 

 mà chính tay nó đã giết.” 
3 Lần thứ hai họ lại hô: “Ha-lê-lui-a! Khói lửa thiêu nó cứ bốc 

lên đời đời kiếp kiếp!”  
9a  Thiên thần bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời 

đến dự tiệc cưới Con Chiên!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                             Tv 99, 1-2.3.4.5 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. 

1) Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với 

niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. 

2) Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên 

ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. 

3) Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền 

vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. 

4) Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu 

lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 21, 20-28 

Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, 

cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em 

thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em 

hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở 

miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; 

ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày 

báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được 

ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người 

đang cho con bú trong những ngày đó!” 
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Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ 

giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi 

khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, 

cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 
25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. 

Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào 

sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp 

giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang 

ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, 

anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)            Đn 7, 2-14 

Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
2 Tôi là Đa-ni-en. Ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang mải 

nhìn thì kìa: gió bốn phương trời khuấy động biển cả; 3 bốn con thú 

lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác: 4 Con thứ nhất giống như sư tử, 

lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó  
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bị giựt mất; nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân 

như một người; nó được ban cho một quả tim người. 5 Và này một 

con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư 

thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm 

răng. Người ta bảo nó như thế này: “Đứng lên, ăn thịt cho nhiều đi!” 
6 Sau đó, tôi đang nhìn, thì kìa: một con thú khác giống như con 

beo; hai bên mình nó, có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, 

và được trao quyền thống trị. 7 Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi 

đang nhìn thì kìa: con thú thứ tư đáng kinh đáng sợ và mạnh mẽ vô 

song; răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân 

chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. 

Nó có những mười sừng. 
8 Tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa: giữa các sừng này, 

một sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên; và ba cái trong các sừng trước bị 

nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa: có những con mắt như mắt người 

trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở. 
9 Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai  

 và một Đấng Lão Thành an toạ.  

 Áo Người trắng như tuyết,  

 tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.  

 Ngai của Người toàn là ngọn lửa,  

 bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. 
10 Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.  

 Ngàn ngàn hầu hạ Người,  

 vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.  

 Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. 
11 Bấy giờ tôi mải nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra 

những lời quái gở; tôi vẫn mải nhìn khi con thú bị giết, thây nó bị 

huỷ diệt và làm mồi cho lửa. 12 Những con thú còn lại bị tước mất 

quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và 

một kỳ hạn. 
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:  
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có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.  

 Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành  

 và được dẫn đưa tới trình diện. 
14 Đấng Lão Thành trao cho Người  

 quyền thống trị, vinh quang và vương vị;  

 muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ  

 đều phải phụng sự Người.  

 Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,  

 không bao giờ mai một;  

 vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Đn 3, 75+-78+.79+-81+ 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, chúc tụng Chúa 

đi, kìa hoa lá cỏ cây, chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, 

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả. 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

2) Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc, chúc tụng Chúa 

đi, hết mọi loài chim chóc, chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, 

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Đ. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. 

Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Kh 20, 1-4.11 – 21,2 

Các người chết được xét xử tùy theo việc họ làm. 

Và tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới từ trời mà xuống. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
20.1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, 

tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. 2 Người bắt lấy 

Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và 

xích nó lại một ngàn năm. 3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi 

đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước,  
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cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong 

một thời gian ngắn. 
4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ 

được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị 

chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên 

Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, 

và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và 

hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.  
11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự 

trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. 
12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước 

ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ 

Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, 

chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. 
13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm 

phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét 

xử tuỳ theo các việc đã làm. 14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ 

lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. 15 Ai không có tên ghi trong Sổ 

trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. 
21.1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến 

mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là  

Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng 

như tân nương trang điểm để đón tân lang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 83, 3.4.5-6a và 8a 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 
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2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiến lên, họ 

càng mạnh bước. 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu 

lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 21, 29-33 

Khi thấy những điều đó xảy ra, 

anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: 

“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi 

cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 

Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ 

này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua 

đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ                      Tv 84, 9 

Điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ 

trung hiếu, và những ai hướng lòng trí về Người. 

Bài đọc 1 (Năm lẻ)          Đn 7, 15-27 

Vương quốc với quyền thống trị 

sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
15 Tôi là Đa-ni-en, bay giờ tâm trí tôi hoang mang vì những 

điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. 16 Tôi đến 

gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực 

chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích 

cho tôi ý nghĩa các sự việc: 17 “Bốn con thú to lớn ấy tức là bốn ông 

vua, từ đất trỗi dậy. 18 Rồi chư thánh của Đấng Tối Cao sẽ lãnh nhận 

vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời.” 19 

Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con thú khác 

hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt 

bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót 

lại. 20 Tôi cũng muốn biết chắc về mười cái sừng trên đầu nó và về 

cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng 

ấy; cái sừng này là cái sừng có mắt, và mồm nói những lời quái gở; 

nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Tôi đang nhìn, thì cái sừng này 

đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, 22 cho tới 

khi Đấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư 

thánh của Đấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh 

nắm được vương quyền. 23 Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế 

này:  

 “Con thú thứ tư  

 là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất,  

 khác hẳn với mọi vương quốc.  

 Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan. 
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24 Còn mười cái sừng kia là mười ông vua  

 từ vương quốc ấy trỗi dậy.  

 Rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia.  

 Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ ba vua. 
25 Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến Đấng Tối Cao  

 và ngược đãi chư thánh của Người.  

 Vua định thay đổi lịch và Lề Luật.  

 Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua  

 một thời, hai thời và nửa thời. 
26 Rồi sẽ có cuộc xét xử  

 và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua  

 nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy. 
27 Còn vương quốc với quyền thống trị  

 cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ  

 sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao.  

 Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu,  

 và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Đn 3, 82+-85+.86+-87+ 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, chúc tụng 

Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, 

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

2) Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, muôn ngàn 

đời, hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm 

nhường, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

Đ. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 
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Bài đọc 1 (Năm chẵn)           Kh 22, 1-7 

Sẽ không còn đêm tối nữa, vì Đức Chúa sẽ chiếu sáng trên họ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, bấy giờ thiên thần chỉ cho tôi thấy một con 

sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của 

Thiên Chúa và của Con Chiên. 2 Ở giữa quảng trường của thành, 

giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi 

tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. 
3 Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa 

và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ 

phượng Người. 4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh 

danh Người ghi trên trán họ. 5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ 

không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì 

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến 

muôn thuở muôn đời. 
6 Thiên thần nói với tôi: “Đây là những lời đáng tin cậy và chân 

thật; và Đức Chúa là Thiên Chúa ban Thần Khí linh hứng cho các 

ngôn sứ, đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người 

biết những việc sắp phải xảy đến.” 7 - “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta 

sẽ đến! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 94, 1-2.3-5.6-7a 

Đ. Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

1) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá 

độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo 

điệu hát cung đàn. 

Đ. Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 
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2) Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt 

chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn 

ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa 

do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. 

Đ. Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

3) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa 

là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta 

là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 

Đ. Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến. 

Tung hô Tin Mừng             Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 21, 34-36 

Anh em hãy tỉnh thức, 

hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải 

đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng 

sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu 

anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát 

khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 116, 1-2 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, vì tình Chúa thương ta thật 

vững bền. 

Hoặc:            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
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CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ 

PHẦN RIÊNG CÁC THÁNH 
 

THÁNG 01 
 

Ngày 01 tháng Giêng 

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

Lễ trọng 

(Xem Mùa Vọng và Giáng Sinh) 

 

Ngày 02 tháng Giêng 

Thánh Ba-xi-li-ô và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en,  

Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử: Giám Mục,  

Hoặc Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1           Ep 4, 1-7.11-13 

Làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 

em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 

mọi người.  
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7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo 

mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này 

làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo 

Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân 

thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể 

Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong 

đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con 

người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có mkột Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 23, 8-12 

Trong anh em , người làm lớn hơn cả, 

phải làm người phục vụ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, 

thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất 

cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới 

đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh 

em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người 

làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, 

sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 7 tháng giêng 

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, Linh mục 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                       2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống  
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cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 
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4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

5) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng                     Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 13 tháng giêng 

Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                       1 Ga 2, 18-25 

Ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
18 Hỡi anh em là những người con thơ bé, 

 đây là giờ cuối cùng. 

 Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; 

 thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. 

 Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. 
19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, 

 nhưng không phải là người của chúng ta; 

 vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. 

 Nhưng như thế mới rõ: 

 không phải ai ai cũng là người của chúng ta. 
20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh, 

 và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. 
21 Tôi đã viết cho anh em, 

 không phải vì anh em không biết sự thật, 

 nhưng vì anh em biết sự thật, 

 và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. 
22 Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng 

 Đức Giê-su là Đấng Ki-tô? 

 Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô, 

 là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. 
23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; 

 kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. 
24 Phần anh em, 

 ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu 
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 ở lại trong anh em. 

 Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu 

 ở lại trong anh em, 

 thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. 
25 Và đây là điều 

 mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta: 

 sự sống đời đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em 

làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 13-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng giêng 

Thánh An-tôn, Viện phụ 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Nam Tu Sĩ) 

Ca nhập lễ              Tv 91, 13-14 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như 

hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

Bài đọc 1               Ep 6, 10-13.18 

Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong 

uy lực toàn năng của Người. 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí 

của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của 

ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng 

là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới 

tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13 Bởi đó, 

anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như 

thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong 

ngày đen tối. 
18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và 

mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh 

em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng           x. Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời 

của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 16-26 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa 

Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 17 

Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt 

lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 
18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào? “ Đức Giê-su đáp: “Ngươi không 

được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được 

trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha 

kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”  
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20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân 

giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” 21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh 

muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho 

người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo 

tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có 

nhiều của cải. 
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật 

anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh 

em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào 

Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt 

và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào 

các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Chúa nói: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy về bán tài sản 

của anh, mà bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi”. 
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Ngày 20 tháng giêng 

Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử 

hay Các Thánh Tử Ðạo)  

Bài đọc 1                      1 Pr 5, 1-4 

Hãy chăn dắt đoàn chiên 

mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 21, 15-17 

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. 

Hãy chăn dăt chiên của Thầy 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức 

Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con 

ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói 

với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: 

“Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh 

Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô 

buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến 

Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 20 tháng giêng 

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                  1 Pr 3, 14-17 

Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
14 Anh em thân mến, nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, 

thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng 

xao xuyến. 15 Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa 

ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ 

ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách 

hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến 

những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-

tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ thà 

chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì 

làm điều ác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng                 Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 28-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng 

hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả 

ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, 

không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì 

đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng 

đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn 

vàn chim sẻ. 
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy 

cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 21 tháng giêng 

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo, hay Trinh Nữ) 

Bài đọc 1                 1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát 

xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 

thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự 

hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 44-46 

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruọng ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có 

người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả 

những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” 
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm 

ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 

những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 22 tháng giêng 

Thánh Vinh-Sơn, Phó tế, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                   2 Cr 4, 7-15 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 

Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có 

đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng                 Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 17-22 

Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền 

vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hãy coi 

chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh 

đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra 

trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các  
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dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo 

phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho 

anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” 
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp 

con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải 

chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ 

nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ngày 24 tháng giêng 

Thánh Phan-xi-xô Đờ-xan, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử, 

hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                      Ep 3, 8-12 

Tôi loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng 

về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà 

Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân 

ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và 

soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã 

an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên 

Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi 

quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo 

quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, 

chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Anh em là bạn hữu của Thầy, 

nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn  
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vẹn.” 
12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết.” 
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 

chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, 

và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng 

Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 25 tháng giêng 

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 

Lễ kính 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tông Đồ) 

Ca nhập lễ            2 Tm 1,12;4,8 

Tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Đức Ki-tô là Vị Thẩm 

Phán chí công, có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó 

cho tôi, mãi cho tới ngày Người ngự đến. 

Bài đọc 1                    Cv 22, 3-16 

Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa, thanh tẩy 

mình cho sạch tội lỗi,miệng kêu cầu danh Đức Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
3 Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng: “Tôi là người  

Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi 

dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo 

dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt 

thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. 4 Tôi đã bắt 

bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và 

tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, 5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể 

hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy 

cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những 

người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị. 
6 “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng 

trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống 

bao phủ lấy tôi. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: 

‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ 8 Tôi đáp: ‘Thưa Ngài, 

Ngài là ai?’ Người nói với tôi: ‘Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi 

đang bắt bớ.’ 9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, 

nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. 10 Tôi nói: ‘Lạy 

Chúa, con phải làm gì?’  
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Chúa bảo tôi: ‘Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ 

nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh 

phải làm.’ 11 Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông 

thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-

mát.” 
12 “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo 

Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. 13 

Ông đến, đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sa-un, anh thấy lại đi!’ Ngay 

lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. 14 Ông nói: “Thiên Chúa của 

cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, 

được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán 

ra. 15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi 

người về các điều anh đã thấy và đã nghe. 16 Vậy bây giờ anh còn 

chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy 

mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc :           Cv 9, 1-22 

Người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi đó, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ 

Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội 

đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn 

ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 
3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên 

có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông 

ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao 

ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: 

“Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, 

vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 

Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng 

nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy,  
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mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào 

Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng 

uống. 
10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong 

một thị kiến, Chúa phán với ông: “Kha-na-ni-a!” Ông thưa: “Dạ, lạy 

Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố 

Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: 

người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a 

đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông 

Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, 

về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại  

Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho 

quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa 

phán với ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh 

Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 

Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ 

người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào 

nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến 

đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh 

tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy 

Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt 

ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 

Rồi ông ăn và khoẻ lại.  

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông 

bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là 

Con Thiên Chúa. 21 Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và 

nói: “Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt 

những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với 

mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?” 22 Nhưng ông 

Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở  

Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng  

Mê-si-a. Đó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng              Mc 16, 15-18 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Một hôm, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một và 

nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn 

ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo 

những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói 

được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Gl 2, 20 

Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng đã yêu 

mến tôi và thí mạng vì tôi. 
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Ngày 26 tháng giêng 

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, Giám mục 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử) 

Ca nhập lễ         Ed 34, 11.23-24 

Chúa phán: Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta, và đặt một 

mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 

Bài đọc 1                    2 Tm 1, 1-8 

Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh. 

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của 

Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có 

trong Đức Ki-tô Giê-su, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. 

Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban 

cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. 
3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm 

trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng 

nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như 

ngày. 4 Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại 

anh để được chan chứa niềm vui. 5 Tôi hồi tưởng lại lòng tin không 

giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà 

Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy. 
6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên 

Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên 

Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở 

nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức 

mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải 

làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù  
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của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng 

lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc :              Tt 1, 1-5 

Thăm anh Ti-tô, người con tôi thực sự sinh ra 

trong cùng một đức tin chung. 

Khởi đầu thư của thánh phaolô tông đồ gởi ông Ti-tô. 
1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức 

Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức 

tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, 2 với niềm hy 

vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối 

đã hứa từ thuở đời đời. 3 Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ 

lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh 

của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. 4 Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, 

người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin 

Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, 

ban cho anh ân sủng và bình an. 
5 Tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành 

công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã 

truyền cho anh. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 95, 1-2a.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 
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3) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Ga 15, 16 

Chúa nói: Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy 

đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của 

anh em được lâu bền. 
 

Ngày 27 tháng giêng 

Thánh An-giê-la Mê-ri-si, Trinh nữ 

(Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ, 

Hay Thánh Nam nữ - lo việc giáo dục) 

Bài đọc 1                  1 Pr 4, 7b-11 

Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, 

mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
7b Anh em thân mến, anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để 

có thể cầu nguyện được. 8 Trước hết, anh em hãy hết tình yêu 

thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. 9 Hãy 

tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. 10 Ơn riêng Thiên Chúa đã 

ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như 

vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục 

vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi 

việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính 

dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.  

A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 148, 1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 9, 34-37 

Ai tiếp đón một em nhỏ, là tiếp đón chính Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
34 Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn 

cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: 

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm 

người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt 

vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ 

như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón 

Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã 

sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 28 tháng giêng 

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ hay Mục Tử) 

Bài đọc 1           Kn 7, 7-10.15-16 

Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7  Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 

 Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
8  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng 

 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. 

 Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 
9  Đối với tôi, trân châu bảo ngọc 

 chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 

 vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, 

 cũng chỉ là cát bụi, 

 và bạc, so với Đức Khôn Ngoan,  
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 cũng kể như bùn đất. 
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan  

 hơn sức khoẻ và sắc đẹp, 

 đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, 

 vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 
15 Ước gì Thiên Chúa cho tôi nói về Đức Khôn Ngoan 

 theo như tôi được hiểu, 

 và cho tôi biết nghĩ biết suy  

 xứng với những gì tôi đã lãnh nhận; 

 vì chính Người là Đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan, 

 và cũng là thầy dạy của các bậc hiền triết. 
16 Bản thân chúng ta, cùng với ngôn từ, 

 với toàn bộ trí tuệ và tài năng, 

 tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 23, 8-12 

Anh em đừng để ai gọi mình là Thầy, 

vì anh em chỉ có một Thầy là Đấng Ki-tô. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em 

đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là 

cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh 

em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một 

vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, 

phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 31 tháng giêng 

Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh mục 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử, 

Hay Thánh Nam Nữ - lo việc giáo dục) 

Bài đọc 1                         Pl 4, 4-9 

Những gì là tinh tuyền, thì xin anh em hãy để ý. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em  
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thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức  

Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao 

quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và 

đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì 

xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, 

đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa 

là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca            Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

5) Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết 

dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai 

giữ giao ước của Người. 
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Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 11.12b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Trong anh em, người làm 

lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em; vì ai hạ mình xuống, sx 

được tôn lên. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 18, 1-5 

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, 

thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời.” 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời.” 
5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNG 02 

Ngày 02 tháng hai 

DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              Tv 47, 10-11 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại 

tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng 

ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý. 

Bài đọc 1                        Ml 3, 1-4 

Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, 

đi vào Thánh Điện của Người. 

Trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 
1 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Này Ta sai sứ giả 

của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng 

mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ 

giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Đức Chúa các 

đạo binh phán. 2 Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi 

Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như 

thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người 

sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. 

Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, 

theo lẽ công chính. 4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm 

đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở 

trước. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:                     Dt 2, 14-18 

Đức Giê-su đã phải nên giống anh em mình 

về mọi phương diện, để trở thành vị thượng tế nhân từ. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
14 Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên 

Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết 

của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là 

ma quỷ, 15 và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống 

trong tình trạng nô lệ. 16 Vì những kẻ được Người giúp đỡ không 

phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham. 17 Bởi thế, Người 

đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành 

một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên 

Chúa, hầu đền tội cho dân. 18 Vì bản thân Người đã trải qua thử 

thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca                     Tv 23, 7.8.9.10 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn: Chính Ngài là Đức Vua vinh hiển. 

1) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn: Chính Ngài là Đức Vua vinh hiển. 

2) Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai 

hùng, Đức Chúa oai hùng khi xuất trận. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn: Chính Ngài là Đức Vua vinh hiển. 

3) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ 

kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn: Chính Ngài là Đức Vua vinh hiển. 

4) Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính 

Người là Đức Vua vinh hiển. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn: Chính Ngài là Đức Vua vinh hiển. 
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Tung hô Tin Mừng                       Lc 2, 32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho 

dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Lc 2, 22-40 

Chính mắt con được thấy ơn cứu độ 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà 

Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho 

Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng 

phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông 

là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi 

của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được 

Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước 

khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc 

đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới 

để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông 

ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:  
29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây  

 theo lời Ngài đã hứa,  

 xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,  

 là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn 

vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và 

nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé 

này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. 

Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy,  
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những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một 

lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” 
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, 

thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã 

sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư 

tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm 

hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần 

bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang 

mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, 

thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài 

Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng 

được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoăc:          Lc 2, 22-32 

Chính mắt con được thấy ơn cứu độ 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà 

Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho 

Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng 

phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông 

là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi 

của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được 

Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước 

khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc 

đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới 

để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông 

ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:  
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29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây  

 theo lời Ngài đã hứa,  

 xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,  

 là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 

Đó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Lc 2, 30-31 

Lạy Chúa, chính mắt con được thấy ơn cứu độ,Chúa đã dành 

sẵn cho muôn dân. 
 

Ngày 03 tháng hai 

Thánh Bơ-la-xi-ô, Giám mục, Tử đạo 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                       Rm 5, 1-5 

Chúng ta tự hào khi gặp gian truân 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, 

chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta 

vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện 

nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh 

quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn 

tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen 

chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai 

được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy 

như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình 

yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban 

cho chúng ta.  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                          Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy 

cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 16, 15-20 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với 

các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 03 tháng hai 

Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử - lo việc truyền giáo) 

Bài đọc 1                      Is 52, 7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7  Đẹp thay trên đồi núi 

 bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, 

 người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 

 và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 
8  Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi 

 cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 

 họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. 
9  Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, 

 hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 

 vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
10 Trước mặt muôn dân, 

 Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: 

 ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, 

 người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                       Mc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 1, 14-20 

Tôi sẽ làm cho các anh trở thành 

những kẻ lưới người như lưới cá. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn 

với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm  
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nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai 

ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông  

Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở 

trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là 

ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi 

theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 05 tháng hai 

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo hay Trinh Nữ) 

Bài đọc 1                 1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát 

xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã  
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thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự 

hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc-17 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

Tung hô Tin Mừng                    1 Pr 4, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức  

Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự 

trên anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 23-26 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo 

tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 

mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người  
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nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, 

thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con 

Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang 

của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 06 tháng hai 

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                     Gl 2, 19-20 

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, 

mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
19 Thưa anh em, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, 

để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô 

vào thập giá. 20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức 

Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm 

tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy 

cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 08 tháng hai 

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam nữ - lo việc giáo dục) 

Bài đọc 1                    Tb 12, 6-13 

Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, 

bố thí đi đôi với đời sống công chính, quả là điều tốt đẹp. 

Trích sách Tô-bi-a. 
6 Ngày ấy, thiên sứ nói với cha con ông Tô-bít rằng: “Hãy chúc 

tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về 

những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng 

và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long 

trọng công bố cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng 

Người! 7 Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình 

của Thiên Chúa, thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Hãy 

làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. 
8 “Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với 

đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố 

thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. 9 Việc bố thí cứu cho khỏi chết 

và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống 

lâu. 10 Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. 
11 “Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu 

giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói: Giữ kín bí 

mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì 

phải bày tỏ để tôn vinh Người. 12 Hãy biết rằng khi ông và cô Xa-ra 

cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên 

trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; 

tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. 13 Và khi ông 

không ngại trỗi dậy, bỏ dỡ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ 

tôi được sai đến bên ông để thử thách ông.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 17-30 

Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, 

rồi hãy đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên  
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Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” 
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, 

chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy 

bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ 

cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây 

giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, 

con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh 

cửu ở đời sau. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 10 tháng hai 

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ, 

Hay Thánh Nam nữ Tu sĩ) 

Bài đọc 1                        Dc 8, 6-7 

Tình yêu mãnh liệt như tử thần. 

Trích sách Diễm ca. 
6  Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, 

 như chiếc ấn trên cánh tay anh. 

 Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, 

 cơn đam mê dữ dội như âm phủ. 

 Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, 

 một ngọn lửa thần thiêng. 
7  Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, 

 sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. 

 Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, 
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 ắt sẽ bị người đời khinh dể. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 148, 1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thấy thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 10, 38-42 

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. 

Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
38 Một hôm, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ 

nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là 

Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 

Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa 

Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? 

Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta 

ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện 

cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy 

đi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 11 tháng hai 

Đức Mẹ Lộ Đức 

 (Xem Phần Chung Đức Trinh Nữ Ma-ri-a) 

Ca nhập lễ          

Kính chào Mẹ rất thánh, là Đấng đã sinh ra, Vua cai trị trời đất, 

đến muôn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1                  Is 66, 10-14c 

Này Ta tuôn đổ xuống thành đô 

ơn thái bình tựa dòng sống cả. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Đức Chúa phán thế này: 

 “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, 

 hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, 

 hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! 

 Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, 

 hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, 
11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, 

 được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, 

 như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. 
12 Vì Đức Chúa phán như sau: 

 Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô  

 ơn thái bình tựa dòng sông cả, 

 và Ta khiến của cải chư dân  

 chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. 

 Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, 

 được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. 
13 Như mẹ hiền an ủi con thơ,  
 Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; 

 tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. 
14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, 

 thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. 
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 Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người  

 cho các tôi tớ biết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Gđt 13, 18bcde.19 

Đ. Bà làm cho giống nói chúng ta được vinh dự lớn lao. 

1) Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc, 

hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đời này. Chúc tungh Đức Chúa là 

Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất. 

Đ. Bà làm cho giống nói chúng ta được vinh dự lớn lao. 

2) Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức 

mạnh của Thiên Chúa , sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt 

nơi Người. 

Đ. Bà làm cho giống nói chúng ta được vinh dự lớn lao. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 1, 45 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức mẹ đồng trinh Ma-ri-a, mẹ 

thật diếm phúc, vì đx tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã 

cho mẹ biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Ga 2, 1-11 

Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới 

có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được 

mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với 

Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó 

can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói 

với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục 

người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một 

trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước  
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vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: 

“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho 

ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà 

không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông 

mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và 

khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ 

rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu 

tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                 x. Lc 11, 27 

Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang 

Con Chúa Cha hằng hữu. 
 

Ngày 14 tháng hai 

Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ 

Và Thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử - lo việc truyền giáo) 

Bài đọc 1                  Cv 13, 46-49 

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng nói 

với người Do-thái rằng: “Anh em phải là những người đầu tiên được 

nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và 

tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng 

tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: 

Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ 

đến tận cùng cõi đất.” 
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48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả 

những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, 

đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng hai 

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 

 (Xem Phần Chung Các Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                   Rm 8, 26-30 

Những ai Thiên Chúa đã làm cho nên công chính, 

thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 
28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi 

ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người 

kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ 

trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với 

Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em 

đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu 

gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công 

chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng 

cho hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 27-29 

Anh em là những người đã theo Thầy, thì sẽ được gấp bội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng: “Thầy 

coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy 

chúng con sẽ được gì?” 28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: 

anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con 

Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai 

toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, 

anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ 

được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 21 tháng hai 

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh, 

Hay Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                    2 Tm 4, 1-5 

Anh hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng, 

và chu toàn chức vụ của anh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm 

vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy 

lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện 

bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 

dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 

lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy 

này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi 

không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 

Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm 

công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của 

anh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 
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2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ  

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 22 tháng hai 

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              Lc 22, 32 

Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh 

khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em 

khác vững tin”. 

Bài đọc 1                      1 Pr 5, 1-4 

Tôi thuộc hàng kỳ mục, 

lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô. 

Trích thư thư nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 22, 1-3a.3b-4.5-6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng                    Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tự thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con  
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ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Mt 16, 16.18 

Ông Phê-rô thưa với Chúa Giê-su: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống.” Chúa Giê-su trả lời: “Anh là Phê-rô, nghĩa 

là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 
 

Ngày 23 tháng hai 

Thánh Pô-li-cáp, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                      Kh 2, 8-11 

Ta biết nỗi gian truân, và cảnh nghèo khó của ngươi. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
8 Tôi là Gio-an, tôi nghe có tiếng nói với tôi rằng: Hãy viết cho 

thiên thần của Hội Thánh Xi-miếc-na: Đây là lời của Đấng là Đầu 

và là Cuối, Đấng đã chết và đã sống lại: 9 Ta biết nỗi gian truân, và 

cảnh nghèo khó của ngươi - nhưng thực ra ngươi giàu có - cũng như 

Ta biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do-thái, mà thực ra 

không phải: chúng chỉ là thành viên thuộc hội đường của Xa-tan. 10 

Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống 

một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các 

ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung 

thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. 11 Ai  
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có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng 

sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc-17 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn tử đạo 

quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 15, 18-21 

Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian 

ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả 

như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của 

nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã 

tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời 

Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã 

bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời 

Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả 

những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ 

không biết Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNG 03 

Ngày 04 tháng ba 

Thánh Ca-xi-mia 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam nữ) 

Bài đọc 1                       Pl 3, 8-14 

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng  

từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi  

trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày 

cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được 

phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 
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1) Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Anh em là bạn hữu của Thầy, 

nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những  
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điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 07 tháng ba 

Thánh nữ Pe-pê-tu-a 

và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                 Rm 8, 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta 

ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban 

Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải 

chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm 

giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị  
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giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.  
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 

nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 10, 34-39 

Thầy đến không phải để đem bình an, 

nhưng để đem gươm giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không 

phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy 

đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa 

con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.” 
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai 

yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai 

không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 08 tháng ba 

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                 1 Ga 3, 14-18 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
14 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: 

 chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

 vì chúng ta yêu thương anh em. 

 Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 

 Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 

 có sự sống đời đời ở lại trong nó. 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 
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 đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. 

 Như vậy, cả chúng ta nữa, 

 chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
17 Nếu ai có của cải thế gian 

 và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, 

 mà chẳng động lòng thương, 

 thì làm sao tình yêu Thiên Chúa 

 ở lại trong người ấy được? 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 

 chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 

 nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 25, 31-40 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em  

bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán 

cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay 

từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta 

khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 
36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 

thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những 

người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy 

Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có 

bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi 

han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi 

lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 

của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 09 tháng ba 

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam nữ) 

Bài đọc 1             Cn 31, 10-13.19-20.30-31 

Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

mới đáng cho người đời ca tụng. 

Trích sách Châm ngôn. 
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? 

 Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, 

 chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc 

 chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, 

 rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, 

 và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ 

 và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. 

 Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

 mới đáng cho người đời ca tụng. 
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. 

 Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng 

 do những việc nàng làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 22,34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 
37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa 

của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều 

răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, 

cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính 

mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào 

hai điều răn ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng ba 

Thánh Pát-rích, Giám mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử - lo việc truyền giáo) 

Bài đọc 1                  1 Pr 4, 7b-11 

Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, 

mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
7b Anh em thân mến, anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để 

có thể cầu nguyện được. 8 Trước hết, anh em hãy hết tình yêu 

thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. 9 Hãy 

tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. 10 Ơn riêng Thiên Chúa đã 

ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như 

vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục 

vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi 

việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính 

dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.  

A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                       Mc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 5, 1-11 

Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân 

chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 

Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh 

cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 

chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo 

thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền 

Người giảng dạy đám đông. 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã 

vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi 

hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc 

thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su 

và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, 

thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt  
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ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 

Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ 

là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 

hết mọi sự mà theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 18 tháng ba 

Thánh Sy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem,  

Tiến Sĩ Hội Thánh  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                     1 Ga 5, 1-5 

Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

đó là lòng tin của chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến, 

 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

 kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. 

 Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

 thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 
2  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 

 mình yêu thương con cái Thiên Chúa: 

 đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa 

 và thi hành các điều răn của Người. 
3  Quả thật, yêu mến Thiên Chúa 

 là tuân giữ các điều răn của Người. 

 Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 
4
 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra  

 đều thắng được thế gian. 

 Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

 đó là lòng tin của chúng ta. 
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5  Ai là kẻ thắng được thế gian, 

 nếu không phải là người tin rằng 

 Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 19 tháng ba 

THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ            Lc 12, 42 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên 

coi sóc gia đình Chúa. 

Bài đọc 1                 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16 

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người  

ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
4 Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: 
5a “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với 

cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người 

do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được 

vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ 

làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đối với nó, Ta sẽ là 

cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó 

bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. 16 Nhà của ngươi 

và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai 

vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 88, 2-3.4-5.27 và 29 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 
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2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã 

thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

3) Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! Ta sẽ yêu thương 

Người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với Người. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

Bài đọc 2                 Rm 4, 13.16-18.22 

Mặc dầu không còn gì để trông cậy,  

ông vẫn trông cậy và vững tin. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa 

đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia 

nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ 

lòng tin. 16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên 

Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có 

giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải 

chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như 

ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, 17 như có lời chép: Ta đã đặt 

ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt 

Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống 

và khiến những gì không có hoá có. 
18 Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và 

vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên 

Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. 22 Bởi thế, ông 

được kể là người công chính. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Tv 83, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong 

thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Mt 1, 16.18-21.24a 

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ 

Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 24a  Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm 

như sứ thần Chúa dạy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:                Lc 2, 41-51a 

Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem 

mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình 

cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, 

hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha 

mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ 

hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và 

người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại  

Giê-ru-sa-lem mà tìm. 
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, 

đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai 

nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối 

đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói 

với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy 

không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” 49 Người đáp: 

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở 

nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa 

nói. 
51a Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét 

và hằng vâng phục các ngài. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 25, 21 

Chúa nói: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung 

hưởng phúc lạc với chủ nhân”. 
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Ngày 23 tháng ba 

Thánh Tu-bi-ri-ô Môn-rô-vê-khô, Giám mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1             2 Tm 1, 13-14; 2,1-3 

Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, 

anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1.13 Anh thân mến, với đức tin và đức mến của một người được 

kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời 

lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho 

anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 
2.1 Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong 

ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. 2 Những gì anh đã nghe tôi nói trước 

mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, 

những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. 
3 Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức 

Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 
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3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 9, 35-38 

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
35 Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng 

dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa 

hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, 

Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 25 tháng ba 

LỄ TRUYỀN TIN 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ           Dt 10, 5.7 

Khi vào trần gian Đức Ki-tô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con 

đây, con đến để thực thi ý Ngài”. 

Bài đọc 1              Is 7, 10-14 

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát: 
11 “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi  

 ban cho ngươi một dấu 

 dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 
12 Vua A-khát trả lời:  

 “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.” 
13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!  

 Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,  

 mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? 
14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:  

 Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,  

 và đặt tên là Em-ma-nu-en.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 39, 7-8a.8b-9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình 

biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, 

chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu 

thương. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 2             Dt 10, 4-10 

Sách Thánh đã chép về con: 

Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
4 Máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì 

vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và 

hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, 

này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép 

về con. 
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ 

xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ 

của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này 

con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế 

cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ 

Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là 

đủ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng           Ga 1, 14a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư 

ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của 

Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 26-38 

Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp 

sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.”  
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38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Is 7, 14 

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, người ta sẽ 

gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en. 
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THÁNG 04 

Ngày 02 tháng tư 

Thánh Phan-xi-cô Pao-la, Ẩn tu 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                       Pl 3, 8-14 

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng  

từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi  

trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày 

cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được 

phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 
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1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 32-34 

Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
32 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn 

chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của 

Người cho anh em.” 
33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những 

túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên 

trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì 

kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 04 tháng tư 

Thánh I-xi-đo-rô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                       2 Cr 4, 1-2.5-7 

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; 

còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi 

công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, 

chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, 

và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên 

Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi 

để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. 
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 

Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của 

anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 

sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng 

chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh 

quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình 

sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, 

chứ không phải từ chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 
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Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 43-45 

Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây 

nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh 

quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ 

được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra 

cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho 

tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 05 tháng tư 

Thánh Vinh-sơn Phê-ri-ô, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                    2 Tm 4, 1-5 

Anh hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng, 

và chu toàn chức vụ của anh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm 

vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy 

lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện 

bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 

dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 

lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy 

này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi 

không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 

Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm 

công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của 

anh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 
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Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                     Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 07 tháng tư 

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La-san, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử, 

Hay Thánh Nam Nữ Lo Việc Giáo Dục) 

Bài đọc 1             2 Tm 1, 13-14; 2,1-3 

Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, 

anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1.13 Anh thân mến, với đức tin và đức mến của một người được 

kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời 

lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho 

anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 
2.1 Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong 

ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. 2 Những gì anh đã nghe tôi nói trước 

mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, 

những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. 
3 Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức 

Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 
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1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 
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Tung hô Tin Mừng            Mt 23, 11.12b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Trong anh em, người làm 

lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em; vì ai hạ mình xuống, sẽ 

được tôn lên. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 18, 1-5 

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, 

thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời.” 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời.” 
5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 11 tháng tư 

Thánh Ta-nít-lao, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                Kh 12, 10-12a 

Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
10 Tôi là Gioan, và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: 

 “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

 giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, 

 và Đức Ki-tô của Người 

 giờ đây cũng biểu dương quyền bính, 

 vì kẻ tố cáo anh em của ta, 

 ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, 

 nay bị tống ra ngoài. 
11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên 

 và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: 

 họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 
12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, 

 hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng             2 Cr 1, 3b-4a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng 

từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 

luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Thế gian đã ghét họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con  
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đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 13 tháng tư 

Thánh Măc-ti-nô I, Giáo hoàng, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo, 

Hay Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1           2 Tm 2, 8-13; 3,10-12 

Những ai muốn sông đạo đức  

trong Đức Giê-su Ki-tô, đều sẽ bị bắt bớ. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
2.8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã 

sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn 

nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi 

còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên 

Chúa đâu bị xiềng xích! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích 

cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ 

trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. 
11 Đây là lời đáng tin cậy: 

 Nếu ta cùng chết với Người, 

 ta sẽ cùng sống với Người. 
12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng, 

 ta sẽ cùng hiển trị với Người. 

 Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. 
13 Nếu ta không trung tín, 

 Người vẫn một lòng trung tín, 

 vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 
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3.10 Phần anh, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi; 

anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi; 
11 anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở  

An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. 

Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. 12 Vả lại, những ai muốn 

sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 
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Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn tử đạo 

quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 15, 18-21 

Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian 

ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả 

như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của 

nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã 

tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời 

Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã 

bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời 

Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả 

những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ 

không biết Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 21 tháng tư 

Thánh An-xen-mô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử, 

Hay Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1               Ep 3, 14-19 

Xin cho anh em được nhận biết tình thương 

của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng         x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 7, 21-29 

Đức Giê-su giảng dạy như một Đấng có uy quyền. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng 

từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, 

nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Và bấy giờ Thầy 

sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 

mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành”. 
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng 

sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một 

Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 23 tháng tư 

Thánh Gio-gi-ô, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                 Kh 21, 5-7 

Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
5 Bấy giờ, Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi 

sự.” Người lại phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy 

và chân thật.” 6 Người còn phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha 

và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai 

khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 
7 Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của 

người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 
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3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng                    1 Pr 4, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức  

Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự 

trên anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 23-26 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo 

tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 

mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người 

nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, 

thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con 

Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang 

của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 23 tháng tư 

Thánh A-đan-be-tô, Giám mục, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                       Rm 5, 1-5 

Chúng ta tự hào khi gặp gian truân 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, 

chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta 

vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện 

nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh 

quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn 

tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen 

chịu đựng; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai 

được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy 

như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình 

yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban 

cho chúng ta.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy 

cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 16, 15-20 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với 

các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 24 tháng tư 

Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-gân 

Linh mục, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                Cl 1, 24-29 

Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, 

theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxô. 
24 Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì 

anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin 

mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội 

Thánh. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch 

Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải 

rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã 

được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được 

tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được 

biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân 

ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho 

chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng 

chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người 

với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 

Đức Ki-tô. 29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, 

nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Con muốn rằng con ở đâu, 

thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người 

này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả 

nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần 

con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 

được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong 

con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết 

là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
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24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 25 tháng tư 

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ           Mc 16, 15 

Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo”. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                     1 Pr 5, 5b-14 

Máccô, con tôi, gởi lời chào anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
5b Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối 

xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn 

cho kẻ khiêm nhường. 6 Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn 

tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến 

thời Người đã định. 7 Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người 

chăm sóc anh em. 8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma 

quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi 

cắn xé. 9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết 

rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống 

khổ như thế. 10 Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã 

kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. 

Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ  
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cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên 

cường. 11 Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở 

muôn đời. A-men. 
12 Nhờ tay anh Xin-va-nô mà tôi coi là một người anh em trung 

tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật 

là ân sủng của Thiên Chúa: anh em hãy sống vững vàng trong ân 

sủng đó. 
13 Hội Thánh ở Ba-by-lon, cũng được chọn như anh em, và 

Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.  
14 Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương. Chúc tất 

cả anh em, những người đang sống trong Đức Ki-tô, được bình an. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 88, 2-3.6-7.16-17 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, 

cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời 

cao, nào có ai sánh tày Đức Chúa? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai 

giống Chúa được chăng? 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh 

Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa. Nhờ được nghe danh Ngài, họ 

suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng         1 Cr 1, 23a-24b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị 

đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 16, 15-20 

Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Ngày ấy, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người 

nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  

Ha-lê-lui-a. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 28 tháng tư 

Thánh Phê-rô Sa-nen, Linh mục, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo, 

hay Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                 1 Cr 1, 18-25 

Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng 

điên rồ, để cứu những người tin. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 

với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những 

người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có 

lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và 

sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan 

đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên 

Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó 

sao? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận 

biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những 

điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là  

Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn 

hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa 

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                       Mc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 1, 14-20 

Tôi sẽ làm cho các anh trở thành 

những kẻ lưới người như lưới cá. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 
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16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn 

với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm 

nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai 

ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông  

Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở 

trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là 

ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi 

theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 28 tháng tư 

Thánh Lu-y Ma-ri-a Gơ-ri-nhông đờ Mông-pho 

Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                       2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được  
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hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

5) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 
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Tung hô Tin Mừng                     Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                        Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 29 tháng tư 

Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ) 

Bài đọc 1                 1 Ga 1,5 - 2,2 

Máu Đức Giê-su thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1.5

 Anh em thân mến, 

 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô  

 mà chúng tôi đã nghe, 

 và nay chúng tôi loan báo cho anh em:  
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 Thiên Chúa là ánh sáng; 

 nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 
6  Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người 

 mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối 

 và không hành động theo sự thật. 
7  Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng 

 cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, 

 thì chúng ta được hiệp thông với nhau, 

 và máu Đức Giê-su, Con của Người, 

 thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 
8  Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, 

 chúng ta tự lừa dối mình, 

 và sự thật không ở trong chúng ta. 
9  Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, 

 Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính 

 sẽ tha tội cho chúng ta, 

 và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 
10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, 

 thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, 

 và lời của Người không ở trong chúng ta. 
2.1

 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, 

 tôi viết cho anh em những điều này, 

 để anh em đừng phạm tội. 

 Nhưng nếu ai phạm tội, 

 thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: 

 đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 
2  Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, 

 không những tội lỗi chúng ta mà thôi, 

 nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca            Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

5) Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết 

dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai 

giữ giao ước của Người. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bặc khôn ngoan thông thái  

biết mầu nhiêm Nước trời,  

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải 

cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 30 tháng tư 

Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1             1 Cr 4, 1-5 

Chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, 

những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ 

của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải 

chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời 

xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy 

mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng 

đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử 

tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước 

kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng 

những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 

thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen 

thưởng đích đáng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 
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Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 21, 15-17 

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. 

Hãy chăn dăt chiên của Thầy 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức 

Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con 

ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói 

với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: 

“Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh 

Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô 

buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông 

đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến 

Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNG 05 

Ngày 01 tháng năm 

Thánh Giu-se thợ 

Ca nhập lễ        Tv 127, 1-2 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của 

Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm 

phúc nhiều may. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1            St 1, 26-2,3 

Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, và thống trị mặt đất. 

Trích sách Sáng thế. 
1.26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình 

ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, 

chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, 

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang 

hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã 

thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho 

chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.” 31 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 
2.1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày 

thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm 

xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

ngơi.  
3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá 

ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng 

tạo của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:           Cl 3, 14-15.17.23-24 

Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm tận lực 

như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
14 Thưa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác 

ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức 

Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, 

anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em 

hãy hết dạ tri ân. 
17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 
23 Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, 

chứ không phải cho người đời 24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được 

phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức  

Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 89, 2.3-4.12-13.14 và 16 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ 

chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho 

đến muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa, 

được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được 

thấy vinh hiển Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng            Tv 67, 20 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, 

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 13, 54-58 

Ông này không phải là con bác thợ sao? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
54 Ngày ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội 

đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn 

ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là 

con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của 

ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa 

sao? 56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với 

chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” 57 Và họ vấp ngã 

vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì 

cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà 

thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Cl 3, 17 

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa 

Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Ha-lê-lui-a. 
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Ngày 02 tháng năm 

Thánh A-tha-na-xi-ô, Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Lễ nhớ 

Bài đọc 1            1 Ga 5, 1-5 

Điều làm cho chúng ta thằng được thế gian, 

đó là lòng tin của chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến, 

 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

 kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. 

 Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

 thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 
2  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 

 mình yêu thương con cái Thiên Chúa: 

 đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa 

 và thi hành các điều răn của Người. 
3  Quả thật, yêu mến Thiên Chúa 

 là tuân giữ các điều răn của Người. 

 Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 
4
 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra  

 đều thắng được thế gian. 

 Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

 đó là lòng tin của chúng ta. 
5  Ai là kẻ thắng được thế gian, 

 nếu không phải là người tin rằng 

 Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 
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1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Mt 10, 22-25a 

Khi người ta bách hại anh em trong thành này, 

thì hãy trốn sang thành khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Vì danh Thầy, 

anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, 

kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” 
23 “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn 

sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các 

thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.” 
24 “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25a Trò được như 

thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 03 tháng năm 

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ 

VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ         

Đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương chân thành  

mà tuyển chọn, và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở.  

Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                   1 Cr 15, 1-8 

Chúa hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã 

loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin 

Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã 

loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. 
3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã 

lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời 

Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi 

dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, 

rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm 

trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, 

nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông  

Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện 

ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 18, 2-3.4-5a 

Đ. Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 14, 6b.9b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, và 

sự thật và là sự sống. Này anh Phi-líp-phê, ai thấy Thầy là thấy 

Chúa Cha. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 14, 6-14 

Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Tô-ma: “Chính Thầy là con 

đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà 

không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha 

Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 
8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: 

“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết 

Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ 

cho chúng con thấy Chúa Cha?  10 Anh không tin rằng Thầy ở trong  
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Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh 

em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở 

trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy 

tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng 

không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh 

em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 

làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến 

cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà 

xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 

Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ 

làm điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Ga 14, 8-9 

Ông Phi-lip-phê nói: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện rồi”. Chúa Giê-su 

trả lời: “Anh Phi-lip-phê, ai xem thấy Thầy là xem thấy Cha của 

Thầy”. Ha-lê-lui-a. 
 

Ngày 12 tháng năm 

Thánh Nê-rê-ô và Thánh A-ki-lê-ô, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1              Kh 7, 9-17 

Họ là những người đã đến  

sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài 

nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn 

ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, 

tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên 

Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ 

chúng ta.” 11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai,  
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chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, 

phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng: 

“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta 

lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, 

danh dự, uy quyền và sức mạnh, 

đến muôn thuở muôn đời! A-men!” 
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc 

áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, 

Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi 

trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình 

trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên 

Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự 

trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn 

phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí 

nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn 

dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 17-22 

Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền 

vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
17 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hãy coi 

chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh 

đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra 

trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các 

dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo 

phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho 

anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” 
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp 

con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải 

chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ 

nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 12 tháng năm 

Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                 Kh 19, 1.5-9a 

Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo 

ở trên trời vang lên: 

 “Ha-lê-lui-a! 

 Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ, 

 Đấng vinh hiển uy quyền! 
5  Rồi từ ngai có tiếng phát ra: 

 “Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, 

 hỡi tất cả tôi trung của Chúa, 

 hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người!” 
6 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe 

như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội: 

 “Ha-lê-lui-a! 

 Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng 

 đã lên ngôi hiển trị. 
7  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ 

 dâng Chúa lời tôn vinh, 
8  vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, 

 và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng, 

 nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.” 

Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh. 9a Thiên thần 

bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới 

Con Chiên!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca            Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

5) Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết 

dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai 

giữ giao ước của Người. 

Đ. Chúc tụng chúa đi, hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bặc khôn ngoan thông thái  

biết mầu nhiêm Nước trời,  

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải 

cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng năm 

THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ           Ga 15, 16 

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả 

của anh em được lâu bền”. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 1                  Cv 1, 15-17.20-26 

Ông Mát-thi-a trúng thăm: 

ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em  

-có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt- Ông nói: 16 

“Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh 

Thần đã dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở 

thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su. 17 Y đã là 

một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục 

vụ của chúng tôi”. 20 Thật thế, trong sách Thánh vịnh có chép rằng: 

Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì 

người khác nhận lấy chức vụ của nó. 
21 “Vậy phải làm thế này: có những anh em đã cùng chúng tôi 

đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, 22 kể 

từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa 

bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải 

cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.” 
23 Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng 

gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a. 24 Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, 

chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ 

cho thấy Chúa chọn ai 25 để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ  
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Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” 26 Họ rút thăm, thăm trúng 

ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 112, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền 

quý dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền 

quý dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền 

quý dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? 

Đ. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền 

quý dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, hàng quyền quý dân Người. 

Đ. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền 

quý dân Người. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Không phải anh em đã chọn Thầy, 

Nhưng chính Thầy đã chọn anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho  
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anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15, 12 

Chúa nói: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương 

nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Ha-lê-lui-a. 
 

Ngày 18 tháng năm 

Thánh Gio-an I, Giáo hoàng, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1            Kh 3, 14b.20-22 

Ta sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
14b Đây là lời của Đấng A-men, là Chứng Nhân trung thành và 

chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng: 
20 “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở 

cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người 

ấy sẽ dùng bữa với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai 

của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của 

Người. 22 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội 

Thánh.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng         Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 22, 24-30 

Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, 

như Cha Thầy đã trao cho Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm 

được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông: “Vua các 

dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự 

xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai 

lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ 

làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi  
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ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế 

mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 
28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa 

những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao 

Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh 

em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, 

và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 20 tháng năm 

Thánh Bê-na-đô Xi-ê-na, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1              Cv 4, 8-12 

Không có một danh nào khác, 

để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói trước 

Thượng Hội Đồng rằng: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị 

kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã 

làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 
10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: chính nhờ 

danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã 

đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi 

chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng 

trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, 

chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, 

không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một 

danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào 

danh đó mà được cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ,  

thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  
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Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”  
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 25 tháng năm 

Thánh Bê-đa khả kính, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1               1 Cr 2, 10b-16 

Chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10b Thưa anh em, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì 

sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 11 Vậy ai trong loài người biết được 

những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người 

trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên 

Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 12 Phần chúng 

ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần 

Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên 

Chúa đã ban cho chúng ta. 13 Để nói về những điều đó, chúng tôi 

không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài 

người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi 

dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về 

Thần Khí. 14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận 

những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ 

không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. 
15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, 

mà chẳng có ai xét đoán được người đó. 16 Thật vậy, ai đã biết tư  
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tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết 

được tư tưởng của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng         x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 7, 21-29 

Đức Giê-su giảng dạy như một Đấng có uy quyền. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng 

từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ,  
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nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Và bấy giờ Thầy 

sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 

mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành”. 
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng 

sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một 

Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 25 tháng năm 

Thánh Ghê-gô-ri-ô VII, Giáo hoàng 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1                 Cv 20, 17-18a.28-32.36 

Anh em hãy ân cần lo cho chính mình, và toàn thể  

đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc,  

hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
17 Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông Phao-lô sai người đi mời các kỳ mục 

trong Hội Thánh Ê-phê-xô. 18a Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ: 
28 “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn 

chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn 

dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu 

của chính mình.” 
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29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ 

đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa 

hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều 

sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải 

canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng 

khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.” 
32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời 

ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được 

hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh 

hiến.” 
36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối 

xuống cầu nguyện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
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Tung hô Tin Mừng                       Mc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, 

trên táng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 25 tháng năm 

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pát-di, Trinh nữ 

 (Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ Hay Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                 1 Cr 7, 25-35 

Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
25 Thưa anh em, về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào 

của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người     

-nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm. 26 Vậy tôi nghĩ 

rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi 

nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. 27 Bạn đã kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. 28 Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì 

cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng 

chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những 

nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi 

điều đó. 
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian 

chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như 

không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 

chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ 

hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt 

thế gian này đang biến đi. 
32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. 

Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp 

lòng Người. 33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm 

đẹp lòng vợ, 34 thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có 

chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về 

Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ 

tìm cách làm đẹp lòng chồng. 35 Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi  
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cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ 

muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn 

bó cùng Chúa mà không bị giằng co. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 148, 1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 
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Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           x. Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời 

của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 31-35 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho 

gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em 

Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi 

chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ 

tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 26 tháng năm 

Thánh Phi-lip-phê Nê-ri, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Lễ nhớ 

Bài đọc 1                         Pl 4, 4-9 

Những gì là tinh tuyền, thì xin anh em hãy để ý. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức  

Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao 

quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và 

đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì 

xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, 

đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa 

là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Con muốn rằng con ở đâu, 

thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người 

này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả 

nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần 

con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 

được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong 

con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết 

là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 27 tháng năm 

Thánh Âu-tinh, Giám mục Can-tơ-bơ-ri 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                   1 Tx 2, 2b-8 

Chúng ta sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng  

của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
2b Thưa anh em, vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà 

chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh 

em, qua những cuộc chiến đấu gay go. 3 Lời giảng của chúng tôi 

không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, 4 

nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng 

cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm 

vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử 

luyện tâm hồn chúng tôi. 5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu 

nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che 

đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám; 6 không bao giờ chúng 

tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em 

hay người khác, 7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng 

đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô. 

Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi cư xử thật dịu dàng, 

chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh 

em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của 

Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở 

nên những người thân yêu của chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 9, 35-38 

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
35 Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng 

dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa 

hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, 

Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 31 tháng năm 

ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Lễ kính 

Ca nhập lễ            Tv 65, 16 

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể, việc 

Chúa đã làm để giúp tôi. (Ha-lê-lui-a). 

Bài đọc 1                  Xp 3, 14-18a 

Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 
14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,  

 hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!  

 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 
15 Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại,  

 thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.  

 Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi,  

 chính là Đức Chúa. 

 Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. 
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:  

 “Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.” 
17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,  

 Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.  

 Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,  

 sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.  

 Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 
18a  như trong ngày lễ hội. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:              Rm 12, 9-16b 

Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh  

đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đến nhà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
9 Thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em 

hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau 

với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, 

không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui 

mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và 

chuyên cần cầu nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân 

thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 
14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ 

đừng nguyền rủa: 15 vui với người vui, khóc với người khóc. 16 Hãy 

đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích 

những gì hèn mọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Is 12, 2-3.4bcd.5-6 

Đ. Giữa Xi-on, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại. 

1) Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 

chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn 

ơn cứu độ. 

Đ. Giữa Xi-on, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại. 

2) Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của 

Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Đ. Giữa Xi-on, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại. 

3) Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ 

công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo 

hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ 

đại! 
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Đ. Giữa Xi-on, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại. 

Tung hô Tin Mừng          x. Lc 1, 45 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Mẹ đồng trinh Ma-ri-a, Mẹ 

thật diễm phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã 

cho Mẹ biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 39-56 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,  

 Người đoái thương nhìn tới;  

 từ nay, hết mọi đời  

 sẽ khen tôi diễm phúc. 
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi  

 biết bao điều cao cả,  

 danh Người thật chí thánh chí tôn! 
50 Đời nọ tới đời kia,  

 Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
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51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,  

 dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,  

 Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,  

 người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,  

 vì Người nhớ lại lòng thương xót 

 dành cho tổ phụ Áp-ra-ham  

 và cho con cháu đến muôn đời.” 
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Lc 1, 48-49 

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng 

đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí 

tôn. (Ha-lê-lui-a). 
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Thứ Bảy sau Chúa Nhật II sau lễ Hiện Xuống 

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

 (Xem Phần Chung Đức Trinh Nữ Ma-ri-a) 

Ca nhập lễ              Tv 12, 6 

Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát 

bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban. 

Bài đọc 1              Is 61, 9-11 

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
9  Có lời Đức Chúa phán với dân Người: 

 “Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, 

 và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. 

 Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng 

 các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. 
10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, 

 nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! 

 Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

 choàng cho tôi đức chính trực công minh, 

 như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, 

 như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, 

 Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, 

 làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8abcd 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

1) Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con 

ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, 

con vui sướng vì được Ngài cứu độ. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng 

dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn 

thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ 

héo tàn. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

3) Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại 

kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, 

Người cũng nhắc lên cao. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 

4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. 

Đ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. 
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Hoặc đáp ca:           Tv 44, 11-12.14-15.16-17 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

1) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

2) Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu 

vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các 

trinh nữ theo sau hầu cận. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm 

vương bá khắp trần gian. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Tung hô Tin Mừng          x. Lc 2, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thật diễm phúc, 

vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc:             x. Lc 1, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân 

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 2, 41-51 

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem 

mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình 

cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, 

hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha 

mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ 

hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con  

và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại  

Giê-ru-sa-lem mà tìm. 
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, 

đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai 

nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối 

đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói 

với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy 

không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” 49 Người đáp: 

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở 

nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa 

nói. 
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và 

hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả 

những điều ấy trong lòng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 2, 19 

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong 

lòng. 
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THÁNG 06 

Ngày 01 tháng sáu 

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                 1 Cr 1, 18-25 

Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng 

điên rồ, để cứu những người tin. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 

với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những 

người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có 

lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và 

sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan 

đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên 

Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó 

sao? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận 

biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những 

điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là  

Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn 

hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa 

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em 

làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 13-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
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14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 02 tháng sáu 

Thánh Mác-se-li-nô và Thánh Phê-rô, Tử đạo 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                   2 Cr 6, 4-10 

Bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là 

những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, 5 

đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi 

đều rất mực kiên trì chịu đựng. 6 Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó 

bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng 

một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, 7 bằng lời 

chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công 

chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, 8 khi vinh cũng như khi nhục,  
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lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, 

nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; 9 bị coi là vô danh tiểu tốt, 

nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, 

nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ 

thực không bị giết chết; 10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực 

chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi 

làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ 

thực chúng tôi có tất cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng             2 Cr 1, 3b-4a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng 

từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 

luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Thế gian đã ghét họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con 

đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 03 tháng sáu 

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                  2 Mcb 7, 1-2.9-14 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết 

chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng 

nói: “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha 

ông chúng tôi.” 
9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung 

thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ 

chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng 

tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” 
10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được 

yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, 11 và khẳng khái nói: 

“Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật 

Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa 

Trời, tôi sẽ lấy lại được.” 12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì 

lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 
13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ 

tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay 

người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được 

Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng 

sự sống đâu.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng: 
3  "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

 vì Nước Trời là của họ. 
4  Phúc thay ai hiền lành, 

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người, 
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 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 05 tháng sáu 

Thánh Bô-ni-phát, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo 

Hay Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                  Cv 26, 19-23 

Đấng Ki-tô sẽ được loan báo 

là ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân ngoại. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
19 Ngày ấy, ông Phao-lô lên tiếng giữa công đường rằng: “Kính 

thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. 20 

Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi 

cho những người ở Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau 

đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên 

Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. 21 

Chính vì thế, người Do-thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong Đền Thờ 

và tìm cách giết tôi. 22 Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm 

nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn;  
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tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-sê 

đã báo trước sẽ xảy ra, 23 đó là: Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là 

người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân 

Do-thái cũng như cho các dân ngoại.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 10, 11-16 

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là 

Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên 

không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 

Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm 

thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết 

tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 

phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn 

chiên và một mục tử.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 06 tháng sáu 

Thánh No-be-tô, Giám mục 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                  Ed 34, 11-16 

Như mục tử kiểm điểm đoàn vật của mình thế nào, 

thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ 

chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm 

điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế 

nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo 

chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù 

mịt. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các  
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nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các 

núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở 

được. 14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của 

chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong 

chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. 
15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm 

nghỉ -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- 16 Con nào bị mất, 

Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ 

băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, 

con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà 

chăn dắt chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ: 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được.” 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để 

hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 

‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 09 tháng sáu 

Thánh Ép-rem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh 

(Xem Phần Chung Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1             Cl 3, 12-17 

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: 

đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng 

và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải 

trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 

vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em 

phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn 

bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 

thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi 

vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong 

phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. 

Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên 

Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh 

hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 
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2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 43-45 

Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây 

nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh 

quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ 

được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra 

cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho 

tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 11 tháng sáu 

Thánh Ba-na-ba, Tông Đồ  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ               x. Cv 11, 24 

Vị thánh này có phúc, vì đáng được kể thêm vào số Tông Đồ: 

Người thật là tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. (Ha-lê-lui-a). 

Bài đọc 1           Cv 11, 21b-26; 13,1-3 

Ông Ba-na-ba là người tốt, đầy ơnThánh Thần và lòng tin. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
11.21b Hồi  ấy, có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. 22 Tin 

ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông  

Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như 

vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó 

cùng Chúa, 24 vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. 

Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. 
25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, 

ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong 

Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. 

Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là  

Ki-tô hữu.  
13.1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và 

thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen,  

Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương 

Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng 

Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng  

Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người 

ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông 

và tiễn đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

Tung hô Tin Mừng          Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi và làm cho 

muôn dân trở thành môn đệ. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày 

cho đến tận thế. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 10, 6-13 

Anh em đã được cho không , thì cũng phải cho không như vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ: “Anh em hãy đến 

với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: 

Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm 

cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử 

trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không 

như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi đường, 

đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì 

thợ thì đáng được nuôi ăn.” 
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò 

hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra 

đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 

Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn 

nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với 

anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 15, 15 

Chúa nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ 

không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả 

những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em 

biết”. (Ha-lê-lui-a). 
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Ngày 13 tháng sáu 

Thánh An-tôn Pa-đô-va,  

Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử, Hay Tiến Sĩ Hội Thánh, 

Hay Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1              Is 61, 1-3a 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho  
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ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 19 tháng sáu 

Thánh Rô-moan-đô, Viện phụ 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                       Pl 3, 8-14 

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng  

từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi  

trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày 

cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được  
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phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ: 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được.” 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để 

hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 

‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 21 tháng sáu 

Thánh Lu-y Gon-da-ga, Tu sĩ 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                     1 Ga 5, 1-5 

Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

đó là lòng tin của chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến, 

 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

 kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. 

 Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

 thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 
2  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 

 mình yêu thương con cái Thiên Chúa: 

 đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa 

 và thi hành các điều răn của Người. 
3  Quả thật, yêu mến Thiên Chúa 

 là tuân giữ các điều răn của Người. 

 Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 
4
 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra  

 đều thắng được thế gian. 

 Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

 đó là lòng tin của chúng ta. 
5  Ai là kẻ thắng được thế gian, 

 nếu không phải là người tin rằng 

 Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 
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1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 22,34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 
37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa 

của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều 

răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, 

cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính 

mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào 

hai điều răn ấy.” Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 22 tháng sáu 

Thánh Pao-li-nô, Giám mục Nô-la 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                   2 Cr 8, 9-15 

Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý  

trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình, 

mà làm cho anh em trở nên giàu có. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
9 Thưa anh em, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, 

nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của 

mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. 10 Về điều này, tôi xin đưa 

ra một ý kiến. Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những 

người đầu tiên, chẳng những đã thực hiện công cuộc đó, mà còn đã 

quyết định làm ngay từ năm ngoái. 11 Vậy nay anh em hãy hoàn 

thành công cuộc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, 

thì cũng tuỳ khả năng mà hoàn thành như vậy. 12 Vì khi người ta 

hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận; còn nếu 

không có thì thôi. 13 Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp 

để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng 

đều. 14 Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp 

đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, 

họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như 

thế, sẽ có sự đồng đều, 15 hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều thì 

không dư, mà người được ít thì không thiếu. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 32-34 

Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
32 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn 

chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của 

Người cho anh em.” 
33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những 

túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên 

trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì 

kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 22 tháng sáu 

Thánh Gio-an Phi-sơ, Giám mục, Tử đạo 

và Thánh Tô-ma Mô, Tử đạo 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                  1 Pr 4, 12-19 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, 

anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
12 Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc 

nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. 13 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy 

vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng 

được vui mừng hoan hỷ. 14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh 

em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần 

Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 15 Đừng có ai trong anh em 

phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây 

mình vào việc người khác; 16 mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh 

hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì 

được mang danh hiệu đó. 17 Bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ 

nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng 

số phận của những kẻ từ chối không chịu tin vào Tin Mừng của 

Thiên Chúa sẽ ra sao? 18 Nếu người công chính còn khó được cứu 

độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu? 19 Vì vậy, những ai chịu 

khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo 

Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 10, 34-39 

Thầy đến không phải để đem bình an, 

nhưng để đem gươm giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không 

phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy 

đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa 

con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.” 
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai 

yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai 

không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 24 tháng sáu 

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ 

Lễ trọng 

Thánh Lễ Vọng 

Ca nhập lễ         Lc 1, 15.14 

Cậu bé này sẽ thành vĩ nhân trước mặt Chúa, và ngay khi còn 

trong lòng mẹ, cậu đã đầy ơn Thánh Thần. Nhiều người sẽ được 

hoan hỷ ngày cậu ấy chào đời. 

Bài đọc 1              Gr 1, 4-10 

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
4 Thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 5 

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; 

trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi 

làm ngôn sứ cho chư dân.” 
6 Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây 

còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” 7 Đức Chúa phán với tôi: 

“Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta 

truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. 8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với 

ngươi để giải thoát ngươi”, -sấm ngôn của Đức Chúa- 9 Rồi Đức 

Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: “Đây Ta đặt lời Ta vào 

miệng ngươi. 10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các 

nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 70, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé 

tai nghe và thương cứu độ. 
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Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên 

Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 

3) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ. 

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 

4) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật 

ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã 

được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp 

của Ngài. 

Đ. Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. 

Bài đọc 2         1 Pr 1, 8-12 

Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
8 Anh em thân mến, tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu 

mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em 

được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã 

nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người. 
10 Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên 

sấm về ân sủng dành cho anh em. 11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các 

ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh 

quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem 

Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn 

cảnh nào. 12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài 

có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà 

là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng  
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đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã 

được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm 

hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. 

Đó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             x. Ga 1,7; Lc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an đến làm chứng cho Ánh 

Sáng, để chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 1, 5-17 

Vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, 

và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc 

nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc 

dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Cả hai ông bà đều là người công chính 

trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh 

của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có 

con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao 

niên. 
8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự 

trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9 Trong cuộc 

bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng 

hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, 

toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 
11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải 

hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập 

xuống trên ông. 13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, 

đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ 

ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là 

Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được 

hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt  
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Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn 

trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái 

Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần 

khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để 

làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ 

ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một 

dân sẵn sàng đón Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 68 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu 

chuộc dân Người. 
 

Ngày 24 tháng sáu 

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ 

Lễ trọng 

Thánh Lễ Chính Ngày 

Ca nhập lễ            Ga 1, 7-7; Lc 1, 17 

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến 

để làm chứng về ánh sáng, và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa. 

Bài đọc 1                Is 49, 1-6 

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,  

 hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý:  

 Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,  

 lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 
2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,  

 giấu tôi dưới bàn tay của Người.  

 Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,  

 cất tôi trong ống tên của Người. 
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3 Người đã phán cùng tôi:  

“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.  

 Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 
4 Phần tôi, tôi đã nói: 

 “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”  

 Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi,  

 Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. 
5 Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.  

 Người là Đấng nhào nặn ra tôi  

 từ khi tôi còn trong lòng mẹ  

 để tôi trở thành người tôi trung,  

 đem nhà Gia-cóp về cho Người  

 và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.  

 Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,  

 và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 
6 Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta  

 để tái lập các chi tộc Gia-cóp,  

 để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về,  

thì vẫn còn quá ít. 

 Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,  

 để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                  Tv 138, 1-3.13-14ab.14c-15 

Đ. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. 

1) Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con 

đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay 

nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen 

thuộc cả. 

Đ. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. 
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2) Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong 

dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công 

trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 

Đ. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. 

3) Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không 

lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt 

trong lòng đất thẳm sâu. 

Đ. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. 

Bài đọc 2               Cv 13, 22-26 

Ông Gio-an đã rao giảng để dọn đường cho Đức Giê-su. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
22 Khi đến An-ti-ô-khi-a, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và 

nói: “Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất 

hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm 

được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành 

mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên 

Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 

Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi 

toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn 

thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: ‘Tôi không phải là Đấng 

mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không 

đáng cởi dép cho Người.’ 
26 “Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa 

anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, 

lời cứu độ này được gửi tới chúng ta.” 

Đó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Lc 1, 76 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là 

ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Lc 1, 57-66.80 

Tên Cháu là Gio-an. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con 

trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và 

thân thích đều chia vui với bà. 
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính 

lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng 

nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ 

hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi 

người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một 

tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 

Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng 

Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy 

được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ 

và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn 

tay Chúa phù hộ em. 
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống 

trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 78 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời 

viếng thăm ta. 
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Ngày 27 tháng sáu 

Thánh Sy-ri-lô, Giám mục A-lê-xan-ri, 

Tiến sĩ Hội Thánh 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                    2 Tm 4, 1-5 

Anh hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng, 

và chu toàn chức vụ của anh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm 

vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy 

lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện 

bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 

dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 

lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy 

này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi 

không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 

Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm 

công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của 

anh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 
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2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em 

làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 13-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
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17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 28 tháng sáu 

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ               

Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên thiên 

quốc. Các ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Ki-tô, nên 

luôn được hoan hỷ với Người. 

Bài đọc 1              2 Tm 2, 22b-26 

Người tôi tớ Chúa thì phải dịu dàng với mọi người, 

phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
22b Anh thân mến, anh hãy cố gắng trở nên người công chính, 

giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu 

Chúa với tấm lòng trong sạch. 23 Còn những tranh luận điên rồ và 

ngu xuẩn, anh hãy gạt ra một bên, vì biết rằng những thứ ấy sinh ra 

cãi cọ. 24 Thế mà người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng 

phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng 

gian khổ. 25 Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ 

chống đối: biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để  
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nhận biết chân lý, 26 và họ sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ 

đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý nó? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Con muốn rằng con ở đâu, thì họ cũng ở đó với con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người 

này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả 

nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần 

con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 

được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong 

con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết 

là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Lc 22, 28-30 

Chúa nói: “Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những 

lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai trị 

cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên 

vương quốc của Thầy”. 
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Ngày 29 tháng sáu 

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Lễ Trọng 

Thánh Lễ Vọng 

Ca nhập lễ               

Lạy Chúa, Thánh Phê-rô, vị thủ lãnh các Tông Đồ, và thánh 

Phao-lô, bậc thầy các dân ngoại. Đã dạy chúng con lề luật Chúa. 

Bài đọc 1              Cv 3, 1-10 

Cái tôi có, tôi cho anh đây: 

Nhân danh Đức Giê-su, anh hãy đứng dậy mà đi. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi 

cầu nguyện giờ thứ chín. 2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người 

què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ 

gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. 3 Vừa thấy ông 

Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. 4 Hai 

ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nhìn chúng tôi 

đây!” 5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. 6 

Bấy giờ ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi 

có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, 

anh đứng dậy mà đi!” 7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh 

chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng 

cáp. 8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào 

Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. 9 Toàn dân 

thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. 10 Và khi nhận ra anh chính là 

người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ 

về sự việc mới xảy đến cho anh. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 
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1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

Bài đọc 2                  Gl 1, 11-20 

Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay tù khi tôi còn trong lòng mẹ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
11 Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan 

báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người 

đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức  

Giê-su Ki-tô đã mặc khải. 13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế 

nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và 

những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ 

đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: 

hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. 
15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn 

trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã 

đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin 

Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận 

theo các lý do tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các 

vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi 

lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến 

ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp 

một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của 

Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt 

Thiên Chúa là tôi không nói dối. 

Đó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng         Ga 21, 17d 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy 

biết con yêu mến Thầy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 21, 15-19 

Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh  

Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 

Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” 

Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con 

yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 

Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng 

lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra 

cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 

Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh 

Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 21, 15.17 

Chúa nói: “Này anh Si-mon, con ông Gio-na, anh có mến Thầy 

hơn các anh em này không?” Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ 

mọi sự, Chúa biết con thương Chúa”. 
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Ngày 29 tháng sáu 

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Lễ Trọng 

Thánh Lễ Chính Ngày 

Ca nhập lễ         

Đây hai vị Tông Đồ đều anh dũng, dâng máu đào xây Giáo Hội 

ngàn thu. Chén đắng Thầy trao, uống cạn chẳng từ: Chúa ưu đãi, 

nâng lên hàng tâm phúc. 

Bài đọc 1            Cv 12, 1-11 

Bây giờ tôi biết thực sự 

là Chúa đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
1 Thời ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong 

Hội Thánh. 2 Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông 

Gio-an. 3 Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho 

bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. 4 

Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính 

canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông 

ra cho dân chúng. 5 Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì 

Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn 

thiết cho ông. 
6 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô 

ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa 

ngục lại có lính canh. 7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, 

và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn 

ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: “Đứng dậy mau đi!” Xiềng xích 

liền tuột khỏi tay ông. 8 Thiên sứ nói tiếp: “Thắt lưng lại và xỏ dép 

vào!” Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: “Khoác áo choàng 

vào và đi theo tôi!” 9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ 

làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. 10 

Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới  
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trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. 

Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông 

mà đi. 11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: “Bây giờ tôi biết 

thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi 

thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong 

muốn tôi phải chịu.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
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Bài đọc 2       2 Tm 4, 6-8.16b.17-18 

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
6 Anh thân mến, phần tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã 

đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã 

chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn 

đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí 

công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải 

chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người 

xuất hiện.  
16b Mọi người đã bỏ mặc tôi. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, 

Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được 

hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và 

tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi 

mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người 

ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời.  

A-men. 

Đó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh  

Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải 

phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng 

ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, 

nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của 

Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho 

anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời 

cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời 

cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Mt 16, 16.18 

Ông Phê-rô thưa với Chúa Giê-su: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su trả lời: “Anh là Phê-rô, nghĩa 

là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 
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Ngày 30 tháng sáu 

Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rô-ma 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                 Rm 8, 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta 

ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban 

Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải 

chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm 

giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị 

giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.  
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 

nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 24, 4-13 

Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
4 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi 

chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, 5 vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh 

Thầy đến nói rằng: ‘Chính Ta đây là Đấng Ki-tô’, và họ sẽ lừa gạt 

được nhiều người. 6 Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; 

coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa 

phải là tận cùng. 7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước 

này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động 

đất ở nhiều nơi. 8 Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các 

cơn đau đớn.” 
9 “Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn 

quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét 

vì danh Thầy. 10 Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp  
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nhau và thù ghét nhau. 11 Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa 

gạt được nhiều người. 12 Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của 

nhiều người sẽ nguội đi. 13 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ 

được cứu thoát.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

THÁNG 07 

Ngày 03 tháng bảy 

THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ             Tv 117, 28.21 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài 

muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng 

tôn vinh, vì Ngài đã ban ơn cứu độ. 

Bài đọc 1            Ep 2, 19-22 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. 

Trích thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 
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1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 20, 29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Này anh Tô-ma, vì đã thấy 

Thầy, nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. 

Ha-le-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 24-29 

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi 

là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn 

đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma 

đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ 

ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 

chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt 

trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. 

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 

xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng 

lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của 

con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, 

nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                x. Ga 20, 27 

Chúa bảo ông Tô-ma: “Hãy đặt tay vào đây và nhìn xem những 

dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 
 

Ngày 04 tháng bảy 

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Lo Việc Bác Ái) 

Bài đọc 1                 1 Ga 3, 14-18 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
14 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: 

 chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

 vì chúng ta yêu thương anh em. 

 Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 

 Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 

 có sự sống đời đời ở lại trong nó. 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 

 đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. 

 Như vậy, cả chúng ta nữa, 

 chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
17 Nếu ai có của cải thế gian 

 và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, 

 mà chẳng động lòng thương, 

 thì làm sao tình yêu Thiên Chúa 

 ở lại trong người ấy được? 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 

 chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 

 nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 31-46 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em  

bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán 

cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay 

từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta 

khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 
36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 

thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những 

người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy 

Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có 

bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi 

han đâu?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi  
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lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 

của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 

‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 

nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho 

uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các 

ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ 

thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, 

hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không 

phục vụ Chúa đâu?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong 

những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính 

Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 

người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn              Mt 25, 31-40 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em  

bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán 

cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay 

từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta 

khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;  
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36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 

thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những 

người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy 

Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có 

bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi 

han đâu?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi 

lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 

của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 05 tháng bảy 

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử, 

Hay Thánh Nam Nữ LoViệc Giáo Dục, Hay Tu Sĩ) 

Bài đọc 1             2 Tm 1, 13-14; 2,1-3 

Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, 

anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1.13 Anh thân mến, với đức tin và đức mến của một người được 

kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời 

lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho 

anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 
2.1 Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong 

ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. 2 Những gì anh đã nghe tôi nói trước 

mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, 

những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. 
3 Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức 

Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 
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Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 10, 13-16 

Cứ để trẻ em đến với Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người 

đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, 

Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng 

ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như 

chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên 

Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người 

ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 06 tháng bảy 

Thánh Ma-ri-a Go-rét-ti, Trinh nữ, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Trinh Nữ) 

Bài đọc 1                   1 Cr 6, 13c-15a.17-20 

Thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
13c Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, 

mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. 14 Thiên Chúa đã 

làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng 

của mình mà làm cho chúng ta sống lại. 
15a Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân 

thể của Đức Ki-tô sao? 17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh 

thần với Người. 18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người 

ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến 

chính thân xác mình. 
19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ 

của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là 

Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em 

đâu còn thuộc về mình nữa, 20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà 

chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân 

xác anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc-17 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 
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2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

Tung hô Tin Mừng                 Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 12, 24-26 

Nếu hạt lúa chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo 

thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 

vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 

khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường 

mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ 

Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng 

người ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 11 tháng bảy 

Thánh Biển-đức, Viện phụ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ          Tv 15, 5-6 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần 

tuyệt hảo may mắn đã về con,vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. 

Bài đọc 1                Cn 2, 1-9 

Hãy hướng lòng con theo sự hiểu biết. 

Trích sách Châm ngôn. 
1  Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy, 

 và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, 
2  nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan, 

 và hướng lòng theo sự hiểu biết, 
3  phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, 
4
 nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, 

 và lùng kiếm như thể kho tàng, 
5  thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa, 

 và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. 
6  Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan; 

 tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. 
7  Ai ngay chính được Người trợ lực, 

 Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, 
8  giữ gìn đường nẻo người chính trực, 

 bảo vệ lối đi kẻ tín trung. 
9  Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, 

 thế nào là chính trực công minh: 

 đó là đường đưa tới hạnh phúc. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng               Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 27-29 

Anh em là những người đã theo Thầy, thì sẽ được gấp bội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
27 Bấy giờ, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: 

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. 

Vậy chúng con sẽ được gì?” 28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh 

em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi 

Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười 

hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà 

cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, 

thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Mt 19, 27-29 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã 

bỏ mọi sự theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội, và được hưởng sự 

sống đời đời làm gia nghiệp”. 
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Ngày 13 tháng bảy 

Thánh Hen-ri-cô 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ) 

Bài đọc 1               Mk 6, 6-8 

Hỡi người, bạn đã được nói cho hay 

điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. 

Trích sách ngôn sứ Mi-kha. 
6  Dân tự hỏi mình rằng: 

 “Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa 

 và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? 

 Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, 

 những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? 
7  Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực, 

 và hằng vạn suối dầu? 

 Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, 

 dâng con ruột để đền tội cho chính mình?” 
8  Ngôn sứ đáp: 

 “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, 

 điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: 

 đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa 

 và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 
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1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 
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Tung hô Tin Mừng           Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thấy thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 7, 21-27 

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng 

từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, 

nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Và bấy giờ Thầy 

sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 

mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’ 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng bảy 

Thánh Ca-mi-lô Len-li, Linh mục 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Lo Việc Bác Ái) 

Bài đọc 1                 1 Ga 3, 14-18 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
14 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: 

 chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

 vì chúng ta yêu thương anh em. 

 Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 

 Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 

 có sự sống đời đời ở lại trong nó. 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 

 đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. 

 Như vậy, cả chúng ta nữa, 

 chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
17 Nếu ai có của cải thế gian 

 và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, 

 mà chẳng động lòng thương, 

 thì làm sao tình yêu Thiên Chúa 

 ở lại trong người ấy được? 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 

 chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 

 nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Anh em là bạn hữu của Thầy, 

nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 15 tháng bảy 

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1            Ep 3, 14-19 

Xin cho anh em được nhận biết tình thương 

của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 
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Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 23, 8-12 

Trong anh em , người làm lớn hơn cả, 

phải làm người phục vụ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, 

thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất 

cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới 

đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh 

em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người 

làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, 

sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 16 tháng bảy 

Đức Mẹ núi Cát-minh 

(Xem Phần Chung Đức Trinh Nữ Ma-ri-a) 

Bài đọc 1                   Dcr 2, 14-17 

Hỡi con gái Xi-on, 

hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,  

 vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, 

 - sấm ngôn của Đức Chúa. 
15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: 

 Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, 

 và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.” 

 Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng 

 Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người. 
16 Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, 

 đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh 

 và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. 
17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, 

 bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 

Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
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Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí 

kiêu căng. 

Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

4) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, 

lại đuổi về tay trắng. 

Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 
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5) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 

Đ. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Tung hô Tin Mừng           Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 12, 46-50 

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: 

Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
46 Một hôm, khi Đức Giê-su đang nói với đám đông, thì có mẹ 

và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với 

Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em 

Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người 

bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ 

tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì 

phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy 

là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 21 tháng bảy 

Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi, 

Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                       2 Cr 4, 1-2.5-7 

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; 

còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi 

công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, 

chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, 

và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên 

Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi 

để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. 
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 

Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của 

anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 

sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng 

chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh 

quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình 

sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, 

chứ không phải từ chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 
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Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng            

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng        Mc 4, 1-10.13-20 

Người gieo giống đi ra gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một lần nữa, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. 

Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người 

phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở 

trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc 

giảng dạy, Người nói với họ: 
3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 

Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 

Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất 

không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên 

bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt 

và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó  
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mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được 

sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe 

thì nghe!” 
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh 

Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 
13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn 

này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? 14 Người gieo giống 

đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo 

xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi 

họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời 

thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ 

nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, 

họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi 

gai: đó là những kẻ đã nghe lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, 

bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, 

bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những 

người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những 

người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ 

thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

 

Ngày 22 tháng bảy 

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ           Ga 20, 17 

Chúa nói với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na: “Hãy đi gặp anh em 

Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh 

em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh 

em”. 
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Bài đọc 1              Dc 3, 1-4a 

Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. 

Trích sách Diễm ca. 
1 Suốt đêm, trên giường ngủ,  

 tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.  

 Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp! 
2 Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,  

 nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.  

 Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp! 
3 Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.  

 Tôi hỏi họ: “Các anh có thấy chăng  

 người lòng tôi yêu dấu?” 
4a Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.  

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc:             2 Cr 5, 14-17 

Giờ đây, chúng tôi không còn biết Đức Ki-tô 

theo quan điểm loài người nữa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 62, 2.3-4.5-6.8-9 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

1) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này 

mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

2) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 

uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng 

sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

3) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 

khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng 

con rộn rã khúc hoan ca. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

4) Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn 

hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền 

lực, Ngài che chở phù trì. 

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao 

khát Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ma-ri-a hỡi, xin kể lại, trên đường đi 

đã thấy gì cô? - Thấy mồ trống Đức Ki-tô, phục sinh vinh hiển thiên 

thu khải hoàn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 20, 1-2.11-18 

Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà  

Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà 

liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su 

thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng 

tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 
11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. 

Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên 

thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở 

phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà 

khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết 

họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su 

đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với 

bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người 

làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin 

nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức 

Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: 

“Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng 

giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp 

anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha 

của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của 

anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã 

thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              2 Cr 5, 14-15 

Tình yêu Chúa Ki-tô thôi thúc chúng ta, để những ai đang sống, 

không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết 

và sống lại vì họ. 
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Ngày 23 tháng bảy 

Thánh Bi-ghít-ta, Nữ tu 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                     Gl 2, 19-20 

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, 

mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
19 Thưa anh em, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, 

để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô 

vào thập giá. 20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức 

Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm 

tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 25 tháng bảy 

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ            x. Mt 4, 18.21 

Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy ông  

Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em ông là Gio-an, cả hai 

đang vá lưới. Người kêu gọi hai ông. 

Bài đọc 1                   2 Cr 4, 7-15 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 

Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có  
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đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 20, 20-28 

Chén của Thầy, các người sẽ uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức  

Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 
21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai 

con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong 

Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người 

xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: 

“Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ 

uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có 

quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới 

được.”  
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 

Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh 

các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy 

quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai 

muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 

Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng 

như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 

để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Mt 20, 22-23 

Các Tông Đồ đã uống chén đắng của Chúa Giê-su, và được trở 

thành bạn hữu của Thiên Chúa. 
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Ngày 26 tháng bảy 

Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na, 

song thân Đức Ma-ri-a 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ         

Chúng ta hãy ngợi khen thánh Gio-a-kim và thánh An-na nơi 

con cháu các ngài, vì qua các ngài, Chúa đã ban phúc lành cho 

muôn dân. 

Bài đọc 1               Hc 44, 1.10-15 

Danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,  

 cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 
10 Các ngài là những người đạo hạnh,  

 công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. 
11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu  

 đó là lũ cháu đàn con. 
12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước;  

 nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. 
13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,  

 vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 
14 Các ngài được mồ yên mả đẹp  

 và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 
15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài 

 và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 131, 11.13-14.17-18 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 
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1) Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít, và sẽ không thất tín bao 

giờ, thề rằng: Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai 

vàng. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

2) Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi 

Người ngự. Người phán: Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, 

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

3) Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp 

cho người Ta đã xức dầu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn 

cháy sáng. Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực 

rỡ ánh triều thiên. 

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 

Người. 

Tung hô Tin Mừng        x. Lc 2, 25c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các ngài những mong chờ niềm an ủi 

của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 16-17 

Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính 

đã mong mỏi điều anh em đang thấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Mắt anh em 

thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 

Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công 

chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được 

thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                   x. Tv 23, 5 

Các ngài được Thiên Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa 

cứu độ hằng xót thương. 
 

Ngày 29 tháng bảy 

Thánh nữ Mác-ta 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ            Lc 10, 38 

Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ tên là Mác-ta đón 

Người vào nhà. 

Bài đọc 1                   1 Ga 4, 7-16 

Nếu chúng ta yêu thương nhau, 

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7  Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,  

 vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  

 Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,  

 và người ấy biết Thiên Chúa. 
8  Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,  

 vì Thiên Chúa là tình yêu. 
9  Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta  

 được biểu lộ như thế này:  

 Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian  

 để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 
10 Tình yêu cốt ở điều này:  

 không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,  

 nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,  

 và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 
11 Anh em thân mến,  

 nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,  

 chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.  

 Nếu chúng ta yêu thương nhau,  

 thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,  

 và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. 
13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng  

 chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta:  

 đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng  

 và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến  

 làm Đấng cứu độ thế gian. 
15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,  

 thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy  

 và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết  

 tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,  

 và đã tin vào tình yêu đó. 

 Thiên Chúa là tình yêu:  

 ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,  

 và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 11, 19-27 

Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta 

và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su 

đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 

Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em 

con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy 

xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su 

nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ 

sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền 

phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì 

dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không 

bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?”  27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa 

Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng 

phải đến thế gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc                         Lc 10, 38-42 

Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
38 Một hôm, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ 

nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là 

Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 

Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa 

Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? 

Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta 

ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện 

cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy 

đi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                    Ga 11, 27 

Bà Mác-ta thưa với Chúa Giê-su: “Thầy là Đức Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian”. 
 

Ngày 30 tháng bảy 

Thánh Phê-rô Kim Ngôn 

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                      Ep 3, 8-12 

Tôi loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng 

về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà 

Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân 

ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và 

soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã 

an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên 

Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi 

quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo 

quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, 

chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 43-45 

Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây 

nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh 

quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ 

được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra 

cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho 

tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 31 tháng bảy 

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la,Linh mục 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ         Pl 2, 10-11 

Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất, và trong 

nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là 

Chúa”. 

Bài đọc 1             1 Cr 10,31-11,1 

Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10.31 Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh 

em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 32 Anh em đừng làm 

gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, 

hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; 33 cũng như tôi đây, trong mọi 

hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi 

cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ. 
11.1 Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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Tung hô Tin Mừng               Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ: 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được.” 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để 

hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 

‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                     Lc 12, 49 

Chúa nói: “Thầy đã đến đem lửa vào trái đất, và Thầy những 

ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên”. 
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THÁNG 08 

Ngày 01 tháng tám 

Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, 

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ             Hc 15, 5 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Hoặc:               Tv 36, 30-31 

Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên 

điều chính trực; luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng. 

Bài đọc 1                Rm 8, 1-4 

Luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Giê-su Ki-tô, 

đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì 

không còn bị lên án nữa. 2 Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống 

trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. 
3 Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra 

suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: khi sai chính Con mình đến mang 

thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, 

Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. 4 Thiên Chúa 

làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực 

hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, 

nhưng theo Thần Khí.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 118, 9-10.11-12 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Hoặc: 
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Đ. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 5, 3-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,  
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mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Lc 12, 42 

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt 

lên coi sóc người nhà của Chúa, để cấp phát phần ăn cho họ đúng 

lúc đúng giờ.  
 

Ngày 02 tháng tám 

Thánh Êu-xê-bi-ô, Giám mục Véc-se-li  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1            1 Ga 5, 1-5 

Điều làm cho chúng ta thằng được thế gian, 

đó là lòng tin của chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến, 

 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 

 kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. 

 Và ai yêu mến Đấng sinh thành, 

 thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. 
2  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 

 mình yêu thương con cái Thiên Chúa: 

 đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa 
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 và thi hành các điều răn của Người. 
3  Quả thật, yêu mến Thiên Chúa 

 là tuân giữ các điều răn của Người. 

 Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, 
4
 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra  

 đều thắng được thế gian. 

 Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, 

 đó là lòng tin của chúng ta. 
5  Ai là kẻ thắng được thế gian, 

 nếu không phải là người tin rằng 

 Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 
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Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng: 
3  "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

 vì Nước Trời là của họ. 
4  Phúc thay ai hiền lành, 

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 02 tháng tám 

Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                       2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

5) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng                     Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                        Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 04 tháng tám 

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                      Lc 4, 18 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 

tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng 

tan nát. 

Bài đọc 1             Ed 3, 16-21 

Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
16 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 17 “Hỡi con 

người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi 

sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. 18 

Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: ‘Chắc chắn ngươi sẽ phải chết’, và  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo 

nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy 

sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. 
19 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà nó không từ bỏ 

hành vi gian ác và lối sống xấu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội 

của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. 20 Nếu như 

kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, 

thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó; nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi 

đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ 

không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm; nhưng Ta sẽ đòi 

ngươi đền nợ máu nó. 21 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ công 

chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, thì chắc 

chắn nó sẽ được sống, vì nó đã được báo cho biết; còn ngươi, ngươi 

sẽ cứu được mạng sống mình.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Tung hô Tin Mừng                 Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 9,35-10,1 

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9.35 Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng 

dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa 

hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, 

Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 
10.1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các 

ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các 

bệnh hoạn tật nguyền. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Mt 28, 20 

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  
 

Ngày 05 tháng tám 

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a 

 (Xem Phần Chung Đức Trinh Nữ Ma-ri-a) 

Bài đọc 1            Kh 21, 1-5a 

Tôi thấy thành Giê-ru-sa-lem mới, 

sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã 

biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là 

Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng 

như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía 

ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,  
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Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính 

Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước 

mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và 

đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 
5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Gđt 13, 18bcde.19 

Đ. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lơn lao. 

1) Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc, 

hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Đức Chúa là 

Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất. 

Đ. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lơn lao. 

2) Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức 

mạnh của Thiên Chúa, sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi 

Người. 

Đ. Bà làm cho giống nòi chúng ta được vinh dự lơn lao. 

Tung hô Tin Mừng               Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 27-28 

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một 

người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu 

mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn 

phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 06 tháng tám 

CHÚA HIỂN DUNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                 x. Mt 17, 5 

Trong đám mây sáng ngời, có Thánh Thần hiện ra, tiếng Chúa 

Cha vọng xuống: “Đây là Con yêu quý, Ta hết lòng mến thương, 

hãy vâng nghe lời Người.” 

Bài đọc 1                    Đn 7, 9-10.13-14 

Áo người trắng như tuyết. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
9  Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến, 

 tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai  

 và một Đấng Lão Thành an toạ.  

 Áo Người trắng như tuyết,  

 tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.  

 Ngai của Người toàn là ngọn lửa,  

 bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. 
10 Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.  

 Ngàn ngàn hầu hạ Người,  

 vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.  

 Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. 
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:  

 có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.  

 Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành  

 và được dẫn đưa tới trình diện. 
14 Đấng Lão Thành trao cho Người  

 quyền thống trị, vinh quang và vương vị;  

 muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ  

 đều phải phụng sự Người.  

 Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,  

 không bao giờ mai một;  
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 vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 96, 1-2.5-6.9 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai 

rồng là chính trực công minh. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

2) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan, vị Chúa Tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

3) Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa, là Đấng Cao Cả trên 

khắp địa cầu, Ngài trổi vượt chư thần hết thảy. 

Đ. Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu. 

Bài đọc 2                   2 Pr 1, 16-19 

Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra. 

Trích thư thứ hai của thánh Phêrô Tông Đồ. 
16 Anh em thân mến, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền 

năng và cuộc quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, thì 

không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt 

khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong 

lẫm liệt của Người. 17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha 

ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh 

hiển phán với Người: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý 

mến”. 18 Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi 

chúng tôi ở trên núi thánh với Người. 
19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn 

sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng  
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giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên 

soi chiếu tâm hồn anh em.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           Mt 17, 5c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài 

lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng (Năm A)          Mt 17, 1-9 

Dung nhan Người chói lọi như mặt trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và  

Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi 

riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình 

dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và 

y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông 

thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ 

ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, 

thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một 

cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn 

đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng 

từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về 

Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn 

đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại 

gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông 

ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà 

thôi. 
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho 

các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con 

Người từ cõi chết trỗi dậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Tin Mừng (Năm B)         Mc 9, 2-10 

Đây là Con ta yêu dấu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
2 Một hôm, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và  

Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ 

mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình 

dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, 

không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn 

đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 
5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng 

con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho 

Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông 

không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám 

mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là 

Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn 

quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà 

thôi. 
9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được 

kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi 

chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem 

câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tin Mừng (Năm C)              Lc 9, 28b-36 

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện,  

dung mạo Người bỗng đổi khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
28b Một hôm, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông 

Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung 

mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 
30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và 

ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc 

xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông  

Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông 

nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên 

Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa 

với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng 

con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một 

cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang 

nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào 

trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán 

rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe 

lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức 

Giê-su. Còn các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày 

ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã 

thấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             1 Ga 3, 2 

Khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 

Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy.  
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Ngày 07 tháng tám 

Thánh Xít-tô II, 

Giáo hoàng và các bạn, Tử đạo  

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                Kn 3, 1-9 

Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 

Trích sách Khôn ngoan. 
1  Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa 

 và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 
2  Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; 

 khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 
3  Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 

 nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 
4  Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 

 nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 
5  Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 

 họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

 Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ 

 và thấy họ xứng đáng với Người. 
6  Người đã tinh luyện họ 

 như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

 và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
7  Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, 

 họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8  Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. 

 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 
9  Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; 

 những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương 

 và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc 

 và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng                 Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 10, 28-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng 

hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả 

ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, 

không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì 

đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng 

đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn 

vàn chim sẻ. 
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy 

cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 07 tháng tám 

Thánh Ga-ê-ta-nô, Linh mục  

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1               Hc 2, 7-13 

Ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin tưởng, 

cậy trông, và yêu mến Người. 

Trích sách Huấn ca. 
7  Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, 

 hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, 

 đừng lìa xa Người kẻo ngã. 
8  Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, 

 và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. 
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9  Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành, 

 niềm vui không cùng và lòng thương xót. 
10 Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: 

 nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? 

 Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? 

 Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể? 
11 Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót: 

 Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. 
12 Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời, 

 và người tội lỗi lập lờ nước đôi. 
13 Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng: 

 chính vì vậy nó không được chở che. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 32-34 

Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
32 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn 

chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của 

Người cho anh em.” 
33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những 

túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên  
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trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì 

kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 08 tháng tám 

Thánh Đa-minh, Linh mục  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                  Tv 15, 5-6 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén 

phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần 

tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa 

mãn. 

Bài đọc 1               Kn 7, 7-10 

Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7  Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 

 Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
8  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng 

 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. 

 Tôi không coi của cải là gì  

 so với Đức Khôn Ngoan. 
9  Đối với tôi, trân châu bảo ngọc 

 chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 

 vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, 

 cũng chỉ là cát bụi, 

 và bạc, so với Đức Khôn Ngoan,  

 cũng kể như bùn đất. 
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan  

 hơn sức khoẻ và sắc đẹp, 

 đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, 

 vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan  
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 chẳng bao giờ tàn lụi. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:              1 Cr 2, 1-10a 

Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 
6 Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành 

cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của 

thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ 

sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ 

khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn 

ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta 

được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã 

được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức 

Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng 

hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là 

điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. 
10a Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, 

nhờ Thần Khí. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, 

thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi  
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trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           x. Mt 19, 27-29 

Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã 

bỏ mọi sự theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội, và được hưởng sự 

sống đời đời làm gia nghiệp.”  
 

Ngày 10 tháng tám 

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                

Đây là thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân phục vụ Hội Thánh: 

Vì thế, người được phúc tử đạo, để hân hoan tiến lên gặp Chúa  

Giê-su Ki-tô. 

Bài đọc 1                   2 Cr 9, 6-10 

Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: “Gieo ít thì gặt ít; gieo 

nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của 

lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ 

dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có 

đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa 

được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc 

thiện, 9 theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm  
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phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.” 
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn 

nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ 

làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 111, 1-2.5-6.7-8.9 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

2) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

3) Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, 

luôn vững lòng không sợ hãi chi, và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

4) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. 

Tung hô Tin Mừng                 Ga 8, 12bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai theo tôi, sẽ không phải đi 

trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 12, 24-26 

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo 

thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 

vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 

khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường 

mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ 

Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng 

người ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 12, 26 

Chúa nói: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 

kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó.” 
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Ngày 11 tháng tám 

Thánh Cơ-la-ra, Trinh nữ  

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                       Pl 3, 8-14 

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng  

từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi  

trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày 

cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được 

phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 19, 27-29 

Anh em là những người đã theo Thầy, thì sẽ được gấp bội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng: “Thầy 

coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy 

chúng con sẽ được gì?” 28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: 

anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con 

Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai 

toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, 

anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ 

được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 13 tháng tám 

Thánh Pon-xi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo 

và Thánh Híp-pô-li-tô, Linh mục, Tử đạo  

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                  1 Pr 4, 12-19 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, 

anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
12 Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc 

nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. 13 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy 

vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng 

được vui mừng hoan hỷ. 14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh 

em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần 

Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 15 Đừng có ai trong anh em 

phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây 

mình vào việc người khác; 16 mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh 

hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì 

được mang danh hiệu đó. 17 Bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ 

nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng 

số phận của những kẻ từ chối không chịu tin vào Tin Mừng của 

Thiên Chúa sẽ ra sao? 18 Nếu người công chính còn khó được cứu 

độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu? 19 Vì vậy, những ai chịu 

khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo 

Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 
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Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn tử đạo 

quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 15, 18-21 

Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian 

ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả 

như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của 

nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã 

tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời 

Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã 

bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời 

Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả 

những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ 

không biết Đấng đã sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng tám 

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Bôn-bê 

Linh mục, Tử đạo  

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                  1 Ga 3, 13-18 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
13 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên, 

 nếu thế gian ghét anh em. 
14 Chúng ta biết rằng: 

 chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

 vì chúng ta yêu thương anh em. 

 Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 

 Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 

 có sự sống đời đời ở lại trong nó. 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 

 đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. 

 Như vậy, cả chúng ta nữa, 

 chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
17 Nếu ai có của cải thế gian 

 và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, 

 mà chẳng động lòng thương, 

 thì làm sao tình yêu Thiên Chúa 

 ở lại trong người ấy được? 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 

 chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 

 nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 115, 10-11.12-13.16-17 

Đ. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. 

1) Tôi đã tin cả khi mình đã nói: Ôi nhục nhã ê chề! Đã thốt ra 

trong cơn hốt hoảng: Mọi người đều giả dối! 

Đ. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. 

2) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. 

3) Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ 

Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế 

tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Đ. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 12, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai coi thường mạng sống 

mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 15, 12-16 

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương 

của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su 

nói với các môn đệ: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình 

thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 

vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em 

thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh 

em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi 

anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha 

Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 15 tháng tám 

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 

Lễ trọng 

Thánh Lễ Vọng 

Ca nhập lễ                

Lạy Đức Ma-ri-a, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách! Hôm 

nay, Mẹ được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần, và cùng Đức  

Ki-tô muôn đời chiến thắng. 

Bài đọc 1             1 Sb 15, 3-4.15-16; 16,1-2 

Người ta đưa hòm bia Thiên Chúa 

vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. 

Trích sách Sử biên niên quyển thứ nhất. 
15.3 Ngày ấy, vua Đa-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-

lem để rước Hòm Bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua 

cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi: 15 Con cháu 

Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền 

theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai. 
16 Vua Đa-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi 

bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc 

khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.  
16.1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua 

Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan 

Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ 

an, vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 131, 6-7.9-10.13-14 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, 

ngự về chốn nghỉ ngơi. 
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1) Này đây khi ở Ép-ra-tha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, 

chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào 

nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng. 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, 

ngự về chốn nghỉ ngơi. 

2) Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu 

trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Vì vua Đa-vít, trung thần của 

Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương. 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, 

ngự về chốn nghỉ ngơi. 

3) Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi 

Người ngự. Người phán: Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, 

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích. 

Đ. Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, 

ngự về chốn nghỉ ngơi. 

Bài đọc 2                     1 Cr 15, 54b-57 

Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
54b Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất 

diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ 

chiến thắng! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử 

thần, đâu là nọc độc của ngươi?  56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà 

tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì 

Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 11, 27-28 

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một 

người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu 

mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn 

phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         x. Lc 11, 27 

Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang 

Con Chúa Cha hằng hữu.  
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Ngày 15 tháng tám 

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 

Lễ trọng 

Thánh Lễ Chính Ngày 

Ca nhập lễ             Kh 12, 1 

Có điềm lớn xuất hiện trên trời: Một người phụ nữ mình khoác 

mặt trời làm áo, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai 

sao sáng. 

Bài đọc 1             Kh 11, 19a; 12,1-6a.10ab 

Có một người phụ nữ, 

mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
11.19a Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên 

trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.  
12.1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, 

mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 

mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì 

sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con 

Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều 

có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên 

trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước 

mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay 

con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người 

con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa 

ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a  Còn người Phụ Nữ 

thì trốn vào sa mạc. 10ab  Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:  

 “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,  

 giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,  

 và Đức Ki-tô của Người  

 giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”   

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                             Tv 44, 10.11-12.16 

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn 

vàng Ô-phia. 

1) Hàng cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng 

hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy. 

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn 

vàng Ô-phia. 

2) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn 

vàng Ô-phia. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. 

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn 

vàng Ô-phia. 

Bài đọc 2                1 Cr 15, 20-27 

Mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường 

cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân 

loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 

Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi 

người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 
23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, 

rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 
24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản 

thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại 

cho Thiên Chúa là Cha. 
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25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi 

Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối 

cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới 

chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng 

đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ma-ri-a được rước lên trời, muôn 

vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Lc 1, 39-56 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao  

điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,  

 Người đoái thương nhìn tới;  

 từ nay, hết mọi đời  

 sẽ khen tôi diễm phúc. 
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49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi  

 biết bao điều cao cả,  

 danh Người thật chí thánh chí tôn! 
50 Đời nọ tới đời kia,  

 Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,  

 dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,  

 Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,  

 người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,  

 vì Người nhớ lại lòng thương xót  

 dành cho tổ phụ Áp-ra-ham  

 và cho con cháu đến muôn đời.” 
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Lc 1, 48-49 

Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng 

đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả.  
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Ngày 16 tháng tám 

Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                Đnl 6, 3-9 

Hãy yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
3 Hồi ấy, ông Mô-sê nói với dân rằng: “Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe 

và lo đem những chỉ thị và mệnh lệnh của Đức Chúa ra thực hành; 

như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong 

miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha 

ông anh (em), đã phán với anh (em).” 
4 “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là 

Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

(em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6 Những lời này tôi truyền 

cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. 7 Anh (em) 

phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc 

ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức 

dậy, 8 phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm 

phù hiệu, 9 phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành 

của anh (em).” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 
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Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Tung hô Tin Mừng           Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thấy thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 14-30 

Được giao ít mà anh đã trung thành. 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 

cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người 

khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập 

tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và 

gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 

lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ 

chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến 

tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 

Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai 

yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai 

yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người 

ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà 

anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng 

niềm vui của chủ anh!’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại 

gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ 

không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn 

giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!’ 26 Ông 

chủ đáp: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ  
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không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của 

tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 

Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 

mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; 

còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên 

đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ 

phải khóc lóc nghiến răng’.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn:             Mt 25, 14-23 

Được giao ít mà anh đã trung thành. 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 

cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người 

khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập 

tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và 

gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 

lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ 

chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến 

tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 

Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai 

yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai 

yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người 

ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà 

anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng 

niềm vui của chủ anh!’  

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 19 tháng tám 

Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Thánh Nam Nữ) 

Bài đọc 1            Ep 3, 14-19 

Xin cho anh em được nhận biết tình thương 

của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 
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Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bặc khôn ngoan thông thái  

biết mầu nhiêm Nước trời,  

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải 

cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 20 tháng tám 

Thánh Bê-na-đô, Viện phụ 

Tiến sĩ Hội Thánh  

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Tiến Sĩ Hay Thánh Nam Nữ) 

Bài đọc 1               Hc 15, 1-6 

Đức Khôn Ngoan giúp người lên tiếng giữa đại hội. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Kẻ kính sợ Đức Chúa sẽ hành động tốt, 

 và người tuân giữ Lề Luật sẽ đạt được khôn ngoan. 
2  Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, 

 và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào, 
3  sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn, 

 lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống. 
4  Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo, 

 sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng. 
5  Khôn ngoan sẽ làm cho người ấy 

 trổi vượt trên các đồng liêu, 

 và ở nơi đại hội, sẽ giúp người ấy lên tiếng. 
6  Người ấy sẽ được sung sướng, 

 được vui mừng như đội triều thiên, 

 và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Con muốn rằng con ở đâu, 

thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người 

này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả 

nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần 

con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 

được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong 

con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết 

là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những  
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người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 21 tháng tám 

Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ        

Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của 

Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn. 

Bài đọc 1                    1 Tx 2, 2b-8 

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng  

của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thêxalônica. 
2 Thưa anh em, vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng 

tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, 

qua những cuộc chiến đấu gay go. 3 Lời giảng của chúng tôi không 

do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, 4 nhưng 

vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho 

chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa 

lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện 

tâm hồn chúng tôi. 5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, 

như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy 

lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám; 6 không bao giờ chúng tôi đã 

tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay 

người khác, 7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, 

với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô. 

Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, 

chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh  
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em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của 

Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở 

nên những người thân yêu của chúng tôi.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã 

thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng                   Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 21, 15-17 

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh  

Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 

Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” 

Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con 

yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Ga 10, 11 

Người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.  
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Ngày 22 tháng tám 

Đức Ma-ri-a Nữ Vương 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                    Tv 44, 10 

Lạy Chúa, bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt 

gấm thêu vàng, và trang điểm huy hoàng rực rỡ. 

Bài đọc 1                  Is 9, 1-6 

Một người con đã được ban tặng cho ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Dân đang lần bước giữa tối tăm 

 đã thấy một ánh sáng huy hoàng; 

 đám người sống trong vùng bóng tối, 

 nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 
2  Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, 

 đã tăng thêm nỗi vui mừng. 

 Họ mừng vui trước nhan Ngài 

 như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, 

 như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 
3  Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, 

 và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy 

 như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. 
4  Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần 

 và mọi áo choàng đẫm máu 

 sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 
5  Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, 

 một người con đã được ban tặng cho ta. 

 Người gánh vác quyền bính trên vai, 

 danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,  

 Thần Linh dũng mãnh, 

 người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. 
6  Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận 
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 cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít. 

 Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền 

 trên nền tảng chính trực công minh, 

 từ nay cho đến mãi muôn đời. 

 Vì yêu thương nồng nhiệt, 

 Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 112, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? 
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Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, 

Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền 

quý, hàng quyền quý dân Người. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng          x. Lc 1, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân 

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Lc 1, 26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai  
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vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp 

sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 45 

Em thật diếm phúc, vì đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì 

Người đã nói cho em biết.  
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Ngày 23 tháng tám 

Thánh Rô-xa Li-ma, Trinh nữ  

 (Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ Hay Thánh Nam Nữ) 

Bài đọc 1             2 Cr 10,17-11,2 

Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất 

là Đức Ki-tô, như một trinh nữ thanh khiết. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10.17 Thưa anh em, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa! 18 Người 

được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được 

Chúa đề cao. 
11.1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi! 

Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. 2 Thật thế, vì anh em, tôi ghen 

cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người 

độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một 

trinh nữ thanh khiết.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 148, 1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 44-46 

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruọng ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có 

người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả 

những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” 
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45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm 

ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 

những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 24 tháng tám 

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                   Tv 95, 2.3 

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho 

muôn dân biết Người thật vinh quang. 

Bài đọc 1                 Kh 21, 9b-14 

Trên mười hai nền móng, 

có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9b Tôi là Gio-an, bấy giờ, một thiên thần đến bảo tôi: “Lại đây, 

tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” 10 

Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao 

hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, 

từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. 

Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa 

pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười 

hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc 

con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam 

ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai nền 

móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 144, 10-11.12-13ab.17-18 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 
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1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

2) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 1, 49b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên 

Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 1, 45-51 

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, 

lòng dạ không có gì gian dối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
45 Một hôm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: 

“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã 

gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông 

Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” 

Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” 47 Đức Giê-su thấy ông 

Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật 

là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-

na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời:  
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“Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã 

thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là 

Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: 

“Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! 

Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại 

nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các 

thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Lc 22, 29-30 

Chúa nói: “Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em , như Cha 

Thầy đã ban cho Thầy, để anh em được cùng với Thầy đồng bàn ăn 

uống trên vương quốc của Thầy.”  
 

Ngày 25 tháng tám 

Thánh Lu-y  

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ) 

Bài đọc 1               Is 58, 6-11 

Hãy chia cơm cho người đói. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6  Đức Chúa phán thế này: 

 “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: 

 mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, 

 trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? 
7  Chẳng phải là chia cơm cho người đói, 

 rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; 

 thấy ai mình trần thì cho áo che thân, 

 không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? 
8  Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, 

 vết thương ngươi sẽ mau lành. 

 Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, 

 vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. 
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9  Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, 

 ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ 

 Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở 

 gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 
10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, 

 làm thoả lòng người bị hạ nhục, 

 thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, 

 và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. 
11 Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, 

 giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; 

 xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. 

 Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm 

 như mạch suối không cạn nước bao giờ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 22,34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”  
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37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 

Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó 

là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ 

hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như 

chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc 

vào hai điều răn ấy.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 25 tháng tám 

Thánh Giu-se Ca-la-xan, Linh mục  

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử,  

Hay Thánh Nam Nữ Lo Việc Giáo Dục) 

Bài đọc 1            1 Cr 12,31-13,13 

Đức mến không bao giờ mất được. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12.31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ 

tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho 

anh em con đường trổi vượt hơn cả. 
13.1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của 

các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng 

khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như 

tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ 

cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết 

gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu 

đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến 

thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 

không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không 

nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, 

nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin  
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tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao 

giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 

chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì 

chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái 

hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi 

còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy 

nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả 

những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một 

tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có 

ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 
13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao 

trọng hơn cả là đức mến.  

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn:            1 Cr 13, 4-13 

Đức mến không bao giờ mất được. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 

tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, 

không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không 

mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức 

mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 
8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ 

nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? 

Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên 

tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ 

biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, 

hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành 

người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta 

thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp 

mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết  
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hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, 

cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 
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Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 18, 1-5 

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, 

thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời.” 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời.” 
5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp 

đón chính Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 27 tháng tám 

Thánh nữ Mô-ni-ca  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ              Cn 31, 30.28 

Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng, con cái bà khen 

ngợi bà diễm phúc, và chồng bà cũng ca tụng bà. 

Bài đọc 1              Hc 26,1-4.13-16 

Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, 

đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Phúc thay ai cưới được vợ hiền,  

 tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. 
2  Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,  

 được an vui suốt cả cuộc đời. 
3  Vợ hiền là số tốt phận may  

 dành cho những người kính sợ Đức Chúa: 
4  Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, 

 lúc nào nét mặt cũng tươi cười. 
13 Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,  

 vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. 
14 Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,  

 không chi sánh bằng người có giáo dục. 
15 Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời;  

 không chi quý giá bằng người tiết hạnh. 
16 Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp  

 đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh 

bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Tung hô Tin Mừng                     Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 7, 11-17 

Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Một hôm, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các 

môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su 

đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi 

chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. 

Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, 

Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người 

lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói:  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người 

chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 
16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị 

ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng 

thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp 

cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Mt 13, 45-46 

Nước trời giống như chuyện một thương gia, miệt mài tìm ngọc 

quý. Tìm được một viên ngọc rất quý rồi, ông ta về bán tất cả tài sản 

để mua. 
 

Ngày 28 tháng tám 

Thánh Âu-tinh, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                     Hc 15, 5 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Bài đọc 1                    1 Ga 4, 7-16 

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7  Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, 

 vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. 

 Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, 

 và người ấy biết Thiên Chúa. 
8  Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, 

 vì Thiên Chúa là tình yêu. 
9  Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta 

 được biểu lộ như thế này: 

 Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

 để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 
10 Tình yêu cốt ở điều này: 

 không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, 

 nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, 

 và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 
11 Anh em thân mến, 

 nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, 

 chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 
12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. 

 Nếu chúng ta yêu thương nhau, 

 thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, 

 và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. 
13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng 

 chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: 

 đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng 

 và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến 

 làm Đấng cứu độ thế gian. 
15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, 

 thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy 

 và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết 

 tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,  

 và đã tin vào tình yêu đó. 

 Thiên Chúa là tình yêu: 

 ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, 

 và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 23, 9b.10b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 23, 8-12 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả,  

phải làm người phục vụ anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em 

đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là 

cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh 

em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một 

vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, 

phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ         Mt 23, 10.8 

Chúa nói: “Anh em chỉ có một Thầy là Đức Ki-tô. Còn tất cả 

đều là anh em với nhau.” 
 

Ngày 29 tháng tám 

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết  

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ            Tv 118, 46-47 

Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý, lòng 

không chút hổ ngươi. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài, và hết 

lòng yêu mến. 

Bài đọc 1             Gr 1. 17-19 

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. 

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
17 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi: 

 “Ngươi hãy thắt lưng.  

 Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng  

 tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.   

 Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;  

 nếu không, trước mặt chúng,  

 chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. 
18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi  

 nên thành trì kiên cố,  

 nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:  

 từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,  

 các tư tế và toàn dân trong xứ. 
19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,  

 vì -sấm ngôn của Đức Chúa-  

 có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                     Tv  70, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé 

tai nghe và thương cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên 

Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

3) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức 

Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng, ngay từ độ thanh xuân. Từ 

thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng 

mẹ. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

4) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật 

ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã 

được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp 

của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 6, 17-29 

Con muốn ngài ban ngay cho con  

cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Hồi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng 

ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người 

anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được 

phép lấy vợ của anh ngài!” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và 

muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết 

ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che 

chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích 

nghe. 
21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, 

vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền 

Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm 

cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: 

“Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề: 

“Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô 

gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an 

Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: 

“Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt 

trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước 

khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai 

thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu 

ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, 

và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và 

đặt trong một ngôi mộ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Ga 3, 30 

Ông Gio-an nói về Đức Giê-su: “Người phải nổi bật, còn tôi 

phải lu mờ đi.” 
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THÁNG 09 

Ngày 03 tháng chín 

Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                       2 Cr 4, 1-2.5-7 

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; 

còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi 

công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, 

chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, 

và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên 

Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi 

để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. 
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 

Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của 

anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 

sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng 

chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh 

quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình 

sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, 

chứ không phải từ chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 
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1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng         Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 22, 24-30 

Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, 

như Cha Thầy đã trao cho Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm 

được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông: “Vua các 

dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự 

xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai 

lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ 

làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi 

ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế 

mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 
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28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa 

những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao 

Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh 

em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, 

và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 08 tháng chín 

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A 

Lễ kính  

Ca nhập lễ             

Chúng ta hãy vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ  

Ma-ri-a, vì từ nơi Người đã xuất hiện Mặt Trời công Chính, là Đức 

Ki-tô, Thiên Chúa chúng ta. 

Bài đọc 1              Mk 5, 1-4a 

Đây đến thời một sản phụ sẽ sinh con. 

Trích sách ngôn sứ Mi-kha. 
1  Đức Chúa phán thế này:  

 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,  

 ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,  

 từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện  

 một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.  

 Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 
2  Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en  

 cho đến thời một phụ nữ sinh con.  

 Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó  

 sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 
3  Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,  

 vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người  

 mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,  

 vì bấy giờ quyền lực Người  
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 sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.  
4a Chính Người sẽ đem lại hoà bình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:                    Rm 8, 28-30 

Những ai Thiên Chúa đã biết từ trước, thì Người đã tiền định. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự 

đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ 

được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người 

đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng 

dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một 

đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người 

cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho 

nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì 

Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 12, 6ab.6cd 

Đ. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

1) Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài 

cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. 

Đ. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

2) Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban. 

Đ. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ma-ri-a tinh tuyền thánh 

thiện, Mẹ diễm phúc dường bao, xứng muôn lời khen ngợi. Vì Mẹ 

đã sinh hạ Đức Ki-tô, là mặt trời công chính, là Thiên Chúa chúng 

con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Mt 1, 1-16.18-23 

Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con 

cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp 

sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh 

Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 
4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son 

sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút 

sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.  

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; 7 Sa-lô-môn 

sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 

A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram 

sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát;  

A-khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se 

sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia 

và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; 

San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút;  

A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh  

Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh 

E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp 

sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là 

Đấng Ki-tô. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se,  
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con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con 

trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn:        Mt 1, 18-23 

Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con 

trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ        Is 7, 14; Mt 1, 21 

Này đây, Trinh Nữ sẽ sinh hạ con trai, Đấng sẽ cứu dân mình 

khỏi tội lỗi. 
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Ngày 09 tháng chín 

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                       2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

3) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

5) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. 

Tung hô Tin Mừng                     Lc 21, 36 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                        Lc 12, 35-40 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 13 tháng chín 

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1           Ep 4, 1-7.11-13 

Làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 

em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một  
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Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 

mọi người.  
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo 

mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này 

làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo 

Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân 

thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể 

Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong 

đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con 

người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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Tung hô Tin Mừng            

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người 

gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng        Mc 4, 1-10.13-20 

Người gieo giống đi ra gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một lần nữa, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. 

Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người 

phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở 

trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc 

giảng dạy, Người nói với họ: 
3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 

Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 

Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất 

không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên 

bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt 

và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó 

mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được 

sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe 

thì nghe!” 
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh 

Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 
13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn 

này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? 14 Người gieo giống 

đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo 

xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi 

họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời 

thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ 

nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, 

họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

gai: đó là những kẻ đã nghe lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, 

bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, 

bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những 

người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những 

người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ 

thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc bài đọc ngắn:          Mc 4, 1-9 

Người gieo giống đi ra gieo giống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
1 Một lần nữa, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. 

Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người 

phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở 

trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc 

giảng dạy, Người nói với họ: 
3 “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 

Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 

Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất 

không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên 

bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt 

và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó 

mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được 

sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói: “Ai có tai nghe 

thì nghe!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng chín 

SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Lễ kính  

Ca nhập lễ                  x. Gl 6, 14 

Chúng ta phải hãnh hiện về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống 

lại; chính Người giải thoát và cứu độ ta. 

Bài đọc 1             Ds 21, 4b-9 

Ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống. 

Trích sách Dân số. 
4b Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên 

nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: “Tại sao lại 

đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, 

một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán 

ngấy thứ đồ ăn vô vị này.” 
6 Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, 

khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê: 

“Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. 

Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” 

Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Đức Chúa liền nói với ông: “Ngươi 

hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn 

cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” 9 Ông Mô-sê bèn làm 

một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn 

mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 77, 1-2.34-35.36-37.38 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

1) Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, lắng tai đón nhận lời lẽ 

miệng tôi. Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều 

huyền bí thuở xa xưa. 
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Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

2) Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa, mới trở lại và mau 

mắn kiếm Người, mới nhớ rằng: Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, 

Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

3) Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Người; còn lòng 

dạ chẳng chút gì gắn bó, chẳng trung thành giữ giao ước của Người. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

4) Nhưng Người vẫn xót thương, thứ tha, không tiêu diệt, nén 

giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí. 

Đ. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. 

Bài đọc 2                Pl 2, 6-11 

Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ,  

nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-lip-phê. 
6  Đức Giê-su Ki-tô  

 vốn dĩ là Thiên Chúa  

 mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì  

 địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
7  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang  

 mặc lấy thân nô lệ,  

 trở nên giống phàm nhân  

 sống như người trần thế. 
8  Người lại còn hạ mình,  

 vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  

 chết trên cây thập tự. 
9  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người  

 và tặng ban danh hiệu  

 trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,  
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 cả trên trời dưới đất  

 và trong nơi âm phủ,  

 muôn vật phải bái quỳ; 
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,  

 mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:  

 “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Muôn lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn 

thờ và chúc tụng Chúa, đã dùng cây thập giá, mà cứu chuộc trần 

gian. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 3, 13-17 

Con Người sẽ phải được giương cao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai 

đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông 

Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải 

được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời.  
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin 

vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải 

để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 12, 32 

Chúa nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ 

kéo mọi người lên với tôi.” 
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Ngày 15 tháng chín 

Đức Mẹ sầu bi 

Lễ nhớ  

Ca nhập lễ                 Lc 2, 34-35 

Ông Si-mê-on nói với bà Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé 

này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en, phải hư vong hay được 

cứu độ. Cháu còn là dấu hiệu, bị người đời chống báng. Phần bà, bà 

sẽ phải nát ruột nát gan, như bị lưỡi gươm đâm thấu.” 

Bài đọc 1                  Dt 5, 7-9 

Đức Giê-su đã phải học biết vâng phục, 

và Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
7 Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã 

lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên 

Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, 

vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải 

qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9 và khi 

chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu 

độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 30, 2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai 

nghe và mau mau cứu chữa. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

2) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 
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Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

3) Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, 

chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã 

cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

4) Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa 

rằng: Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài. Xin 

giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

5) Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ 

kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài 

nương náu. 

Đ. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ. 

Tung hô Tin Mừng                 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vinh phú thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, 

Đấng không phải chết, mà được lãnh cành thiên tuế tử đạo, gần bên 

thập giá Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 19, 25-27 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, 

chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a 

Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng 

bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con 

của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ 

giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:          Lc 2, 33-35 

Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
33 Bấy giờ, cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông  

Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông 

bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu 

bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng 

lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, 

những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một 

lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            1 Pr 4, 13 

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em 

hãy vui mừng bấy nhiêu, để vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng 

được vui mừng phấn khởi. 
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Ngày 16 tháng chín 

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, Tử đạo 

Và Thánh Síp-ri-a-nô, Giám mục , Tử đạo 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                   2 Cr 4, 7-15 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 

Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có 

đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng             2 Cr 1, 3b-4a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng 

từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 

luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Thế gian đã ghét họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con 

đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng chín 

Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1           Kn 7, 7-10.15-16 

Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7  Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 

 Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
8  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng 

 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. 

 Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 
9  Đối với tôi, trân châu bảo ngọc 

 chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 

 vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, 

 cũng chỉ là cát bụi, 

 và bạc, so với Đức Khôn Ngoan,  

 cũng kể như bùn đất. 
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan  

 hơn sức khoẻ và sắc đẹp, 

 đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, 

 vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 
15 Ước gì Thiên Chúa cho tôi nói về Đức Khôn Ngoan 

 theo như tôi được hiểu, 

 và cho tôi biết nghĩ biết suy  

 xứng với những gì tôi đã lãnh nhận; 

 vì chính Người là Đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan, 

 và cũng là thầy dạy của các bậc hiền triết. 
16 Bản thân chúng ta, cùng với ngôn từ, 

 với toàn bộ trí tuệ và tài năng, 

 tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Tung hô Tin Mừng         x. Ga 6, 63c.68c 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là 

sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 7, 21-29 

Đức Giê-su giảng dạy như một Đấng có uy quyền. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải 

bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước 

Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 

ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người 

sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng 

từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, 

nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Và bấy giờ Thầy 

sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 

mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” 
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, 

thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước 

cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra 

thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp 

mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành”. 
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng 

sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một 

Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 19 tháng chín 

Thánh Gia-nu-a-ri-ô, Giám mục, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                    Dt 10, 32-36 

Anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
32 Thưa anh em, xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa 

được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ 

dồn dập. 33 Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi 

người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. 34 Quả 

thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã 

vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có 

những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. 35 Vậy, anh em đừng 

đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ 

mang lại một phần thưởng lớn lao. 36 Anh em cần phải kiên nhẫn, để 

sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã 

hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 
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Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng                 Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 12, 24-26 

Nếu hạt lúa chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo 

thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 

vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 

khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường 

mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ 

Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng 

người ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 20 tháng chín 

Thánh An-rê Kim Tê-gon, thánh Phao-lô Chung Ha-san 

Và các bạn, Tử đạo 

Lễ nhớ  

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                  2 Mcb 7, 1-2.9-14 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết 

chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng 

nói: “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha 

ông chúng tôi.” 
9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung 

thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ 

chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng 

tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” 
10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được 

yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, 11 và khẳng khái nói: 

“Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật 

Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa 

Trời, tôi sẽ lấy lại được.” 12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì 

lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 
13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ 

tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay 

người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được 

Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng 

sự sống đâu.”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng: 
3  "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

 vì Nước Trời là của họ. 
4  Phúc thay ai hiền lành, 

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người, 
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 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 21 tháng chín 

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, 

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

Lễ kính  

Ca nhập lễ              Mt 28, 19-20 

Chúa nói: “Anh em hãy đi đến với muôn dân,làm phép rửa cho 

họ, dạy bảo họ tuân giữ, những điều thầy đã truyền cho anh em, để 

muôn dân trở nên môn đệ của Thầy.” 

Bài đọc 1               Ep 4, 1-7.11-13 

Chính Đức Ki-tô đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, 

kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh  
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em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 

mọi người. 
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo 

mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này 

làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo 

Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân 

thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể 

Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong 

đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con 

người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

Tung hô Tin Mừng                 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca 

Ngườiợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc 

Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                   Mt 9, 9-13 

Anh hay theo tôi. Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9 Một hôm, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy 

một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh 

hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều 

người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 
11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người 

rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội 

lỗi như vậy?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh 

không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho 

biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì 

tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội 

lỗi’.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 9, 13 

Chúa nói: “Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, 

nhưng để kêu gọi người tội lỗi.” 
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Ngày 26 tháng chín 

Thánh Cót-ma và Thánh Đa-mi-a-nô, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                Kn 3, 1-9 

Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 

Trích sách Khôn ngoan. 
1  Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa 

 và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 
2  Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; 

 khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 
3  Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 

 nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 
4  Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 

 nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 
5  Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 

 họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

 Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ 

 và thấy họ xứng đáng với Người. 
6  Người đã tinh luyện họ 

 như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

 và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
7  Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, 

 họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8  Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. 

 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 
9  Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; 

 những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương 

 và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc 

 và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng                 Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng               Mt 10, 28-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng 

hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả 

ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, 

không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì 

đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng 

đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn 

vàn chim sẻ. 
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy 

cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 27 tháng chín 

Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Linh mục 

Lễ nhớ  

Ca nhập lễ                   Lc 4, 18 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 

tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng 

tan nát. 

Bài đọc 1                  1 Cr 1, 26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát 

xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 

thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự 

hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv  111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 9, 35-38 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
35 Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng 

dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa 

hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm 

than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, 

Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 

Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Tv 106, 8-9 

Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa nhân từ, đã làm cho người 

trần, bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, 

bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. 
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Ngày 28 tháng chín 

Thánh Ven-xét-lao, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                   1 Pr 3, 14-17 

Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
14 Anh em thân mến, nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, 

thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng 

xao xuyến. 15 Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa 

ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ 

ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách 

hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến 

những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức  

Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ 

thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn 

là vì làm điều ác. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 
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Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng             Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 34-39 

Thầy đến không phải để đem bình an, 

nhưng để đem gươm giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không 

phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy 

đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa 

con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.” 
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai 

yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai 

không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 

mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 28 tháng chín 

Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                  2 Mcb 7, 1-2.9-14 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết 

chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng 

nói: “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? 

Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha 

ông chúng tôi.” 
9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: “Vua là một tên hung 

thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ 

chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng 

tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” 
10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được 

yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, 11 và khẳng khái nói: 

“Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật 

Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa 

Trời, tôi sẽ lấy lại được.” 12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì 

lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 
13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ 

tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: “Thà chết vì tay 

người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được 

Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng 

sự sống đâu.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 123, 2-3.4-5.7b-8 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Đ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng: 
3  "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

 vì Nước Trời là của họ. 
4  Phúc thay ai hiền lành, 

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người, 
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 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 29 tháng chín 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, 

GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN 

Lễ kính  

Ca nhập lễ                  Tv 102, 20 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn ngàn thiên sứ, bậc anh hùng dũng 

mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. 

Bài đọc 1             Đn 7, 9-10.13-14 

Ngàn ngàn hầu hạ Người. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
9  Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến, 

 tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai  

 và một Đấng Lão Thành an toạ.  

 Áo Người trắng như tuyết,  

 tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.  

 Ngai của Người toàn là ngọn lửa,  

 bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. 
10 Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.  
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 Ngàn ngàn hầu hạ Người,  

 vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.  

 Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. 
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:  

 có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.  

 Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành  

 và được dẫn đưa tới trình diện. 
14 Đấng Lão Thành trao cho Người  

 quyền thống trị, vinh quang và vương vị;  

 muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ  

 đều phải phụng sự Người.  

 Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,  

 không bao giờ mai một;  

 vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:               Kh 12, 7-12a 

Thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của Người  

giao chiến với con Mãng xà. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các 

thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà 

cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. 8 Nhưng nó không đủ 

sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. 9 Con Mãng 

Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay 

Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, 

và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. 10 Và tôi nghe 

có tiếng hô to trên trời:  

  “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,  

  giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,  

  và Đức Ki-tô của Người  

  giờ đây cũng biểu dương quyền bính,  
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  vì kẻ tố cáo anh em của ta,  

  ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,  

  nay bị tống ra ngoài. 
11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên  

  và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô:  

  họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. 
12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,  

  hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 137, 1-2a.2bc-3.4-5 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

3) Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, khi nghe 

những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: Vinh 

quang Chúa vĩ đại dường bao! 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính 

Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 102, 21 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, 

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 1, 47-51 

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa 

lên lên xuống xuống trên Con Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, 

liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ 

không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao 

Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi 

anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông  

Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, 

chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh 

là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy 

những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo 

thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của 

Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 137, 1 

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, giữa chư vị thiên thần, xin đàn 

ca kính Chúa. 
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Ngày 30 tháng chín 

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ  

Ca nhập lễ                Gs 1, 8 

Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi; và ngươi phải 

suy gẫm sách đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong 

đó; vì như thế, ngươi được thành công, và sẽ thịnh đạt trên đường 

đời. 

Bài đọc 1                 2 Tm 3, 14-17 

Tất cả Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng 

và có ích cho việc giảng dạy. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
14 Anh thân mến, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã 

tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh 

đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để 

được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những 

gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích 

cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công 

chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được 

trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
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2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng             x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc: 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng 

con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt trong lòng 

chúng con cháy lửa nồng nàn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 47-52 

Cả cái mới lẫn cái cũ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, 

gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 

nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận 

thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt 

kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào 

lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: 

“Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được 

học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ            Gr 15, 16 

Lạy Chúa, gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Chúa trở 

thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được 

mang danh Ngài. 
 

THÁNG 10 

Ngày 01 tháng mười 

THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐÒNG GIÊ-SU 

Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                 x. Đnl 32, 10-12 

Chúa ấp ủ và lo dưỡng dục thánh Tê-rê-xa, luôn gìn giữ, chẳng 

khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng xòe cánh ra đỡ lấy, 

rồi cõng con trên mình, chỉ một mình Đức Chúa, dẫn đường cho 

thánh Tê-rê-xa. 

Bài đọc 1                   Is 66, 10-14c 

Này Ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10 Đức Chúa phán thế này: 

 “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,  

 hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,  

 hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!  

 Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,  

 hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, 
11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,  

 được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,  

 như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. 
12 Vì Đức Chúa phán như sau:  

 Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô  

 ơn thái bình tựa dòng sông cả, 
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 và Ta khiến của cải chư dân  

 chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. 

 Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,  

 được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. 
13 Như mẹ hiền an ủi con thơ,  

 Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy;  

 tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. 
14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,  

 thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.  

 Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người  

 cho các tôi tớ biết.”  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh 

bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 18, 1-5 

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, 

thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời.” 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời.” 
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón 

chính Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              Mt 18, 3 

Chúa nói: “nếu anh em không hoán cải và nên giống trẻ thơ, thì 

sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 
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Ngày 02 tháng mười 

Các thiên thần hộ thủ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ             Đn 3, 58 

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đời hãy 

ca tụng suy tôn. 

Bài đọc 1                   Xh 23, 20-23 

Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi. 

Trích sách Xuất hành. 
20 Đức Chúa phán như sau: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, 

để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. 
21 Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho 

người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì 

danh Ta ngự trong người. 22 Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu 

ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, 

đối phương của đối phương ngươi. 23 Thiên sứ của Ta sẽ đi trước 

mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di,  

Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 90, 1-2.3-4.5-6.10-11 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

1) Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền 

năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là 

nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

2) Chính Chúa gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai 

ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ 

ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 
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3) Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa 

ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại 

lúc ban trưa. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

4) Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng 

tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp 

nẻo đường. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

Tung hô Tin Mừng          Tv 102, 21 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, 

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mt 18, 1-5.10 

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng 

chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời. 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời. 5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh 

Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh 

một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em 

biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng 

nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 137, 1 

Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. 
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Ngày 04 tháng mười 

Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                 

Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên Chúa, đã lìa xa nhà cửa, từ 

khước gia tài, và trở nên nghèo hèn bé nhỏ. Vì thế, người được 

Thiên Chúa đỡ nâng. 

Bài đọc 1                    Hc 50, 1.3-7 

Đằng sau hình ảnh của thượng tế Si-môn,  

chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh con người   

đã góp phần trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Trong cuộc đời, chính ông đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa, 

 lúc sinh thời, đã củng cố Đền Thờ. 
3  Vào thời ông, người ta đào bể chứa nước, 

 là cái hồ có kích thước bằng bể đồng thời xưa. 
4  Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi bị tàn phá, 

 ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm. 
5  Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân, 

 Khi ông bước ra khỏi Nơi Cực Thánh! 
6  Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, 

 như vầng nguyệt vào những đêm rằm, 
7  như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao, 

 như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc:          Gl 6, 14-18 

Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 

vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài 

thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế 

gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 
15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là 

trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc 

ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng 

thương xót của Người. 
17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi 

mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 18 Thưa anh em, 

nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh 

em được đầy tràn ân sủng. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 
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Tung hô Tin Mừng               x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc: 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Phan-xi-cô xưa đã sống khiêm 

nhượng khó nghèo, nay lên trời vinh hiển giàu sang, muôn thần 

thánh chung lời ca tụng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái 

biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                Mt 5, 3 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 06 tháng mười 

Thánh Bơ-ru-nô, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                       Pl 3, 8-14 

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng  

từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi  

trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 

tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi 

đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được 

kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 

của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công 

chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên 

Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 

nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 

thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 

dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày 

cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã 

đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy 

tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su 

chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được 

rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để 

lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được 

phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu 

gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ,  

thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”  
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 07 tháng mười 

Đức Mẹ Mân Côi 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ         Lc 1, 28.42 

Xin vui mừng lên,lạy Đức Ma-ri-a đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà. Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con 

bà cưu mang, cũng thật là có phúc. 

Bài đọc 1                     Cv 1, 12-14 

Họ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a, 

thân mẫu Đức Giê-su. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
12 Bấy giờ các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về  

Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được 

phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi 

các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, 

Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông 

An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông  

Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu 

nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức 

Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Lc 1,46-47.48-49.50-51-52-53.54-55 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
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Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí 

kiêu căng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

4) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, 

lại đuổi về tay trắng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 
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5) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Bài đọc 2                          Gl 4, 4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, 

sinh làm con một người đàn bà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã 

sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề 

Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận 

được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 

Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà 

kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ 

nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                  x. Lc 1, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ria, Mẹ đầy ân 

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp 

sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Lc 1, 31 

Thiên sứ nói với Đức Ma-ri-a rằng: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ 

một con trai, và đặt tên là Giê-su”. 
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Ngày 09 tháng mười 

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, Giám mục 

và các bạn tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo) 

Bài đọc 1                   2 Cr 6, 4-10 

Bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là 

những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, 5 

đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi 

đều rất mực kiên trì chịu đựng. 6 Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó 

bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng 

một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, 7 bằng lời 

chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công 

chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, 8 khi vinh cũng như khi nhục, 

lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, 

nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; 9 bị coi là vô danh tiểu tốt, 

nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, 

nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ 

thực không bị giết chết; 10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực 

chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi 

làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ 

thực chúng tôi có tất cả. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 
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1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 13-16 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
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14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 09 tháng mười 

Thánh Gio-an Lê-ô-na-đi, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử 

Hay Nam Nữ Lo Việc Bác Ái) 

Bài đọc 1                       2 Cr 4, 1-2.5-7 

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; 

còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi 

công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, 

chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, 

và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên 

Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi 

để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. 
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 

Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của 

anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 

sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng 

chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh 

quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
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7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình 

sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, 

chứ không phải từ chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                       Mc 1,17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 5, 1-11 

Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân 

chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 

Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh 

cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 

chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo 

thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền 

Người giảng dạy đám đông. 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã 

vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi 

hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc 

thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su 

và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, 

thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt 

ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 

Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ 

là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 

hết mọi sự mà theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng mười 

Thánh Ca-lít-tô, Giáo hoàng, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Mục Tử) 

Bài đọc 1                      1 Pr 5, 1-4 

Hãy chăn dắt đoàn chiên 

mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng         Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 22, 24-30 

Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, 

như Cha Thầy đã trao cho Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm 

được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông: “Vua các 

dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự 

xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai 

lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ 

làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi 

ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế 

mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 
28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa 

những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao 

Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh 

em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, 

và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 15 tháng mười 

Thánh Tê-rê-xa A-vi-la, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ          Tv 41, 2-3 

Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát 

Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bài đọc 1                    Rm 8, 22-27 

Thần Khí cầu thay nguyện giúp 

bằng những tiếng rên siết khôn tả. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
22 Thưa anh em, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài 

thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải 

muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã 

lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên 

Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác 

chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn 

phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn 

phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? 
25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là 

chúng ta bền chí đợi chờ. 
26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong thầy, và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
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5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Tv 88, 2 

Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn 

ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 
 

Ngày 16 tháng mười 

Thánh Hét-vích, Nữ tu 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1              Hc 26,1-4.13-16 

Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, 

đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Phúc thay ai cưới được vợ hiền,  

 tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. 
2  Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,  

 được an vui suốt cả cuộc đời. 
3  Vợ hiền là số tốt phận may  

 dành cho những người kính sợ Đức Chúa: 
4  Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, 

 lúc nào nét mặt cũng tươi cười. 
13 Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,  

 vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. 
14 Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,  
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 không chi sánh bằng người có giáo dục. 
15 Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời;  

 không chi quý giá bằng người tiết hạnh. 
16 Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp  

 đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           x. Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời 

của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 3, 31-35 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho 

gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em 

Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi 

chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ 

tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 16 tháng mười 

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, Trinh nữ 

 (Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1            Ep 3, 14-19 

Xin cho anh em được nhận biết tình thương 

của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.  
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Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bặc khôn ngoan thông thái  

biết mầu nhiêm Nước trời,  

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải 

cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng mười 

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ                 Gl 2, 19-20 

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Thế nên 

tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống 

trong tôi. Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng đã 

yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. 

Bài đọc 1                      Pl 3,17-4,1 

Quê hương chúng ta ở trên trời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
3.17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú 

nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 

Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà 

nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: 19 

chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ 

lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ 

nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở 

trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời 

đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và 

sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 

nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
4.1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh 

em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em 

hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng                     Gc 1, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng 

là sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 12, 24-26 

Nếu hạt lúa mì chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo 

thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 

vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 

khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường  
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mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ 

Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng 

người ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Tôi là hạt lúa mì của Chúa Ki-tô: Chớ gì tôi được răng thú dữ 

nghiền nát, để trở thành tấm bánh tinh tuyền. 
 

Ngày 18 tháng mười 

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ               Is 52, 7 

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng, băng qua núi đồi, 

đến công bố bình an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ! 

Bài đọc 1                 2 Tm 4, 10-17 

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
10 Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian 

này; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền 

Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình 

anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy 

rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. 12 Anh Ty-khi-cô thì tôi 

đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở 

Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là 

những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi 

nhiều khốn khổ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả anh 

nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời 

chúng ta rao giảng. 
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16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh 

vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng 

có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi 

mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được 

nghe biết Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 144, 10-11.12-13ab.17-18 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh 

hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

2) Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và 

được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên 

niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài 

rực rỡ vinh quang. 

Tung hô Tin Mừng               x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Lc 10, 1.9 

Chúa Giê-su sai môn đệ tới các thành để loan báo: “Vương 

quyền Thiên Chúa đã đến gần anh em.” 
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Ngày 19 tháng mười 

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, Linh mục 

Thánh I-sa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo  

Hay Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                   2 Cr 4, 7-15 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 

Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có 

đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy 

cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 19 tháng mười 

Thánh Phao-lô Thánh Giá, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                 1 Cr 1, 18-25 

Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng 

điên rồ, để cứu những người tin. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 

với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những 

người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có 

lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và 

sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan 

đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên 

Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó 

sao? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận 

biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của  
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Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những 

điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là  

Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn 

hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa 

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng               Mt 5, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai khao khát nên người công 

chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 24-27 

Ai mất mạng sống mình vì Thầy, 

thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo 

Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả 

vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng 

sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người 

ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? 

Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, 

cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng 

phạt ai nấy xứng việc họ làm.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 22 tháng mười 

Thánh Gio-an Phao-lô II, Giáo hoàng 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ 

Chúa đã chọn người làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa, 

Chúa đã cho người được sung mãn muôn ơn (MPS. Haleluia). 

Bài đọc1          Is 52, 7-10  

“Người bốn bể rồi ra nhìn thấy,  

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a 

Ðẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, 

công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và 

nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị." 

Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi, cùng cất tiếng reo hò 

vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xi-on. Hỡi 

Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo 

mừng, vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 

Trước mặt muôn dân, Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh 

của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra 

nhìn thấy. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp ca           Tv 96 (95), 1-2a. 2b-3.7-8a.10 

ĐC:  Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

ĐC:  Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 
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2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

ĐC:  Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

ĐC:  Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

ĐC:  Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Alleluia. 

Tin mừng              Ga 21, 15-17 

“Hãy chăn dắt chiên của Thầy,  

hãy chăn dắt chiên của Thầy” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh 

em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến 

Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của 

Thầy.”  Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có 

mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu 

mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”  Người hỏi 

lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy 

không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến  
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Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết 

con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của 

Thầy”. 

Đó là lời Chúa. 
 

Ngày 23 tháng mười 

Thánh Gio-an Ca-pét-tra-nô, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                       2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ,  

thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”  
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61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 24 tháng mười 

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, Giám mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo) 

Bài đọc 1                      Is 52, 7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7  Đẹp thay trên đồi núi 

 bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, 

 người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 

 và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 
8  Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi 

 cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 

 họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. 
9  Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, 

 hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 

 vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
10 Trước mặt muôn dân, 

 Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: 

 ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, 

 người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 1, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 1, 14-20 

Tôi sẽ làm cho các anh trở thành 

những kẻ lưới người như lưới cá. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao 

giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào 

Tin Mừng.” 
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn 

với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm 

nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm 

cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai 

ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông  

Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở 

trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là 

ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi 

theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 28 tháng mười 

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                 

Đây là những vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà 

tuyển chọn, và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. 

Bài đọc 1                     Ep 2, 19-22 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 
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Tung hô Tin Mừng        

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 12-19 

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và 

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, 

Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông 

Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, 

anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê,  

Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê,  

Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một 

chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân 

chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên 

hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành 

bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa 

lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực 

tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Ga 14, 23 

Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ 

yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”. 
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THÁNG 11 

Ngày 01 tháng mười một 

CÁC THÁNH NAM NỮ 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ                 

Hãy vui lên trong Chúa, hỡi tất cả mọi người, nhân ngày lễ Các 

Thánh! Toàn thể các thiên thần, cùng chúng ta hoan hỷ, chúc tụng 

Con Thiên Chúa. 

Bài đọc 1                     Kh 7, 2-4.9-14 

Tôi thấy: Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi,  

thuộc mọi dân, moi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
2 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy một thiên thần mang ấn của 

Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy 

lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại 

đất liền và biển cả, 3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và 

cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên 

Chúa chúng ta”. 4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người được 

đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc 

mọi chi tộc con cái Ít-ra-en. 
9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào 

đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. 

Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay 

cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa 

chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng 

ta.” 11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung 

quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ 

phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng:  

“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta  

lời chúc tụng và vinh quang,  
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sự khôn ngoan và lời tạ ơn,  

danh dự, uy quyền và sức mạnh,  

đến muôn thuở muôn đời! A-men!” 
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc 

áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, 

Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi 

trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình 

trong máu Con Chiên.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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Bài đọc 2                           1 Ga 3, 1-3 

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến,  

 anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:  

 Người yêu đến nỗi  

 cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa 

 -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.  

 Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,  

 là vì thế gian đã không biết Người. 
2  Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;  

 nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. 

 Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,  

 chúng ta sẽ nên giống như Người,  

 vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.   
3  Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô 

 thì làm cho mình nên thanh sạch  

 như Người là Đấng thanh sạch. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:  
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,  
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 vì Nước Trời là của họ.  
4  Phúc thay ai hiền lành,  

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,  

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình,  

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,  

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy  

 mà bị người ta sỉ vả, bách hại  

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12a Anh em hãy vui mừng hớn hở,  

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ           Mt 5, 8-10 

Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn 

Thiên Chúa. Púc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con 

Thiên Chúa. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, vì họ sẽ được 

vào Nước Trời. 
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Ngày 02 tháng mười một 

Cầu cho các tín hữu qua đời 

Lễ nhớ 

LỄ I 

Ca nhập lễ             1 Tx 4, 14; 1 Cr 15, 22  

Như Chúa Giê-su đã chết và sống lại, thì những ai đã an giấc 

trong Người, cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Người. và 

như mọi người, vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người 

nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng sẽ được Thiên Chúa cho sống. 

Bài đọc 1                     G 19, 1.23-27a 

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống. 

Trích sách Gióp. 
1  Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:  
23 “Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại,  

 phải chi có người ghi vào sách,  
24 có người đục bằng sắt, trám bằng chì,  

 tạc vào đá cho đến muôn đời!  
25 Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,  

 và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.  
26 Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,  

 thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.  
27a  Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,  

 Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 26,1.4.7 và 8b và 9a.13-14 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 
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Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.  

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

3) Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình 

đáp lại. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

4) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

Bài đọc 2                           Rm 5, 5-11 

Chúng ta đã được nên công chính nhờ màu Đức Ki-tô đổ ra, 

hẳn sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
5 Thưa anh em, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên 

Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần 

mà Người ban cho chúng ta. 6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức 

làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức 

Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công 

chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 

Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là 

những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương 

chúng ta. 9 Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính 

nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn  
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thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù 

nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải 

chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ 

chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự 

sống của Người Con ấy. 11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta 

còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                      Ga 6, 40 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những 

ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống 

lại trong ngày sau hết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 6, 37-40 

Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, 

và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những 

người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi 

sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm 

theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng 

đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để 

mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật 

vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào 

người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong 

ngày sau hết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ               Ga 11, 25-26 

Chúa nói: “Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi, 

thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào tôi, sẽ không 

phải chết bao giờ”. 
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Ngày 02 tháng mười một 

Cầu cho các tín hữu qua đời 

Lễ nhớ 

LỄ II 

Ca nhập lễ                  x. 4 Er 2, 34.35  

Lạy Chúa, xin cho các tín hữu đã ly trần, được an nghỉ ngàn 

thu, và cho ánh hào quang vĩnh cửu, chiếu soi họ muôn đời. 

Bài đọc 1                          Is 25,6a.7-9 

Đức Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6a Ngày ấy, trên núi này,  

 Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:  
7  Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,  

 và tấm màn trùm lên muôn nước. 
8  Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.  

 Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ  

 trên khuôn mặt mọi người,  

 và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch  

 nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. 
9  Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta,  

 chúng ta từng trông đợi Người,  

 và đã được Người thương cứu độ.  

 Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.  

 Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 24,6 và 7c.17-18.20-21 

Đ. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ. 

1) Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ 

muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại. Xin lấy tình thương mà 

nhớ đến con cùng. 
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Đ. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ. 

2) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, và giải thoát con 

khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực, 

và tha thứ hết mọi tội con. 

Đ. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ. 

3) Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi 

nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Ước gì lòng trong sạch và ngay 

thẳng, che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. 

Đ. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ. 

Bài đọc 2                         Rm 8, 14-23 

Chúng ta trông đợi Thiên Chúa 

cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
14 Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 

dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không 

lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như 

xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng 

ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực 

cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã 

là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức 

là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với 

Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 
18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ 

sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi 

chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày 

Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, 

muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, 

nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông 

cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào 

cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự 

do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ,  
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muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 

Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: 

chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn 

trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu 

chuộc thân xác chúng ta nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 25, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, 

ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng           Lc 23, 33.39-42 

Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
33 Bấy giờ, khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người 

vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một 

tên bên trái.  
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ 

Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và 

cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu 

chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết 

sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã 

làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với 

Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ 

đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, 

anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ           x. 4 Er 2, 35.34 

Lạy Chúa, xin cho ánh hào quang vĩnh cửu, chiếu soi các tín 

hữu đã ly trần. Xin đưa họ vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư 

thánh, bởi vì Chúa nhân hậu từ bi. Xin cho họ được an nghỉ ngàn 

thu, và cho ánh hào quang vĩnh cửu chiếu soi họ muôn đời. Xin đưa 

họ vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư thánh, bởi vì Chúa nhân hậu 

từ bi. 
 

Ngày 02 tháng mười một 

Cầu cho các tín hữu qua đời 

Lễ nhớ 

LỄ III 

Ca nhập lễ        x. Rm 8, 11         

Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, 

cũng sẽ dùng Thánh Thần của Người đang ngự trong anh em, để 

làm cho thân xác phải chết của anh em được sự sống mới. 

Bài đọc 1                  2 Mcb 12, 43-45 

Ông Giu-đa Ma-ca-bê đã làm một cử chỉ rất tốt đẹp 

và cao quý, vì cho rằng người chết sẽ sống lại. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
43 Khi ấy, ông Giu-đa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, 

và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất 

tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. 44 Thực 

thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ 

sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu 

xuẩn. 45 Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho 

những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một 

ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ 

đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 41,2.3.5bcd 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

1) Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con 

cũng trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

2) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan? 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

3) Thuở tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, 

cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng 

bừng. 

Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bài đọc 2                 Kh 21, 1-5a.6b-7 

Sẽ không còn sự chết. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất 

cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành 

Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 

sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe 

từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng 

nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, 

còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, 

kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 
5a  Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự. 6b Ta 

là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ 

ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không 

phải trả tiền. 7 Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là 

Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho 

những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 11, 17-27 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
17 Khi đến Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn 

trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không 

đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô 

Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức 

Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở 

nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở 

đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều 

gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức 

Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em 

con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức  

Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin 

vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào 

Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” 27 Cô 

Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con 

Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          Pl 3, 20-21 

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su  

Ki-tô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng 

ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người. 
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Ngày 03 tháng mười một 

Thánh Mác-ti-nô Phanxicô-rét, Tu sĩ 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                         Pl 4, 4-9 

Những gì là tinh tuyền, thì xin anh em hãy để ý. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức  

Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao 

quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và 

đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì 

xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, 

đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa 

là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 
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2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 22,34-40 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

và yêu người thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm 

miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người 

thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa 

Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”  

37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 

Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó 

là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ 

hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như 

chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc 

vào hai điều răn ấy.”  

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 04 tháng mười một 

Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, Giám mục 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                         Rm 12, 3-13 

Có những đặc sủng khác nhau, 

tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi 

xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá 

mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo 

lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. 4 Cũng như trong một 

thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng 

một chức năng, 5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một 

thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác 

như những bộ phận của một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng 

khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được 

ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 7 Được ơn 

phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 8 Ai khuyên 

răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ 

toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 

ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình 

huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ 

nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng vì có 

niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm 

cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 10, 11-16 

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là 

Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên 

không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 

Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm 

thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết 

tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 

phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn 

chiên và một mục tử.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 09 tháng mười một 

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ             Kh 21, 2         

Tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên 

Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón gặp tân 

lang. 

Bài đọc 1                 Ed 47, 1-2.8-9.12 

Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đôngnĐền Thờ tuôn ra, 

và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có 

nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì 

mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải 

Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo 

lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng 

ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.  
8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, 

xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá 

lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được 

sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; 

sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ 

mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao 

giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra 

từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                        Tv 45,2-3.5-6.8-9 

Đ. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. 
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1) Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn 

luôn sẵn sàng giúp đỡ, khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu 

chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu. 

Đ. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. 

2) Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. Thiên Chúa 

ngự giữa thành, thành không lay chuyển; ngay từ rạng đông, Thiên 

Chúa thương trợ giúp. 

Đ. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. 

3) Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà 

Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Đến mà xem công trình của Chúa, Đấng 

gieo kinh hãi trên mặt địa cầu. Người chấm dứt chiến tranh trên toàn 

cõi thế. 

Đ. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành 

của Chúa Trời: đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao. 

Bài đọc 2                     1 Cr 3, 9c-11.16-17 

Anh em là đền thờ của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
9c Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. 
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như 

một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng 

đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. 11 Vì không 

ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức 

Giê-su Ki-tô.  
16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên 

Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 17 Vậy ai 

phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì  
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Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Sb 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Chúa phán: Ta đã chọn và thánh 

hóa nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 2, 13-22 

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên 

thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán 

chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền 

lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi 

Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và 

lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: 

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành 

nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong 

Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 

thân. 
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ 

cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19 Đức Giê-su 

đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây 

dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi 

sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được 

sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân 

thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ 

lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su 

đã nói. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ              1 Pr 2, 5 

Anh em được dùng như những viên đá sống động, để xây dựng 

đền thờ của Thánh Thần, và được nâng lên hàng tư tế thánh. 
 

Ngày 10 tháng mười một 

Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng, 

Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                          Hc 39, 6-11 

Người ấy sẽ dư đầy trí thông minh. 

Trích sách Huấn ca. 
6  Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả, 

 người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, 

 ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề, 

 dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa. 
7  Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình 

 sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu. 
8  Người ấy sẽ làm sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ, 

 sẽ tự hào về luật giao ước của Thiên Chúa. 
9  Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh, 

 trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng, 

 hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ 

 và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. 
10 Muôn dân sẽ truyền tụng Đức Khôn Ngoan của người ấy, 

 và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. 
11 Nếu người ấy sống lâu, 

 sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác, 

 và sẽ thoả lòng khi an giấc ngàn thu. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 1, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, 

trên táng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân  
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mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 11 tháng mười một 

Thánh Mác-ti-nô, Giám mục 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1              Is 61, 1-3a 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 25, 31-40 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em  

bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.  
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 

‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc 

dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là 

khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho 

mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi 

đến hỏi han.’  
37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có 

bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 
38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần 

truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu 

hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta 

bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 

những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho 

chính Ta vậy’.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 12 tháng mười một 

Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1           Ep 4, 1-7.11-13 

Làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 

anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban 

cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha 

duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà 

gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 

em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha 

của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 

mọi người.  
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo 

mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này 

làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo 

Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân 

thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể 

Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong 

đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con 

người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Đó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 1, 1-2.3.4 và 6 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 
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Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

1) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng 

bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn 

kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt 

đêm ngày. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

2) Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa 

quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi 

cũng sẽ thành. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

3) Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối 

ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

Đ. Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Người công chính tựa cây dừa tươi tốt, giữa khuôn viên đền 

thánh Chúa ta. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 17, 20-26 

Con muốn rằng con ở đâu, 

thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người 

này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả 

nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 

trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần 

con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ 

được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong 

con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết 

là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 
24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của 

con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con 

trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, 

thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những 

người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết 

danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương 

con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 15 tháng mười một 

Thánh An-be-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1               Hc 15, 1-6 

Đức Khôn Ngoan giúp người lên tiếng giữa đại hội. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Kẻ kính sợ Đức Chúa sẽ hành động tốt, 

 và người tuân giữ Lề Luật sẽ đạt được khôn ngoan. 
2  Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, 

 và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào, 
3  sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn, 

 lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống. 
4  Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo, 

 sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng. 
5  Khôn ngoan sẽ làm cho người ấy 

 trổi vượt trên các đồng liêu, 

 và ở nơi đại hội, sẽ giúp người ấy lên tiếng. 
6  Người ấy sẽ được sung sướng, 

 được vui mừng như đội triều thiên, 

 và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 118, 9-10.11-12.13-14 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

1) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân 

theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để 

con làm sai mệnh lệnh Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

2) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho 

con. 
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Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

3) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài 

phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền 

rừng bạc bể. 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 

Tung hô Tin Mừng              x. Cv 16, 14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để 

chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 13, 47-52 

Cả cái mới lẫn cái cũ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, 

gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 

nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận 

thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt 

kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào 

lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: 

“Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được 

học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 16 tháng mười một 

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan 

(Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Lo Việc Bác Ái) 

Bài đọc 1               Is 58, 6-11 

Hãy chia cơm cho người đói. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6  Đức Chúa phán thế này: 

 “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: 

 mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, 

 trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? 
7  Chẳng phải là chia cơm cho người đói, 

 rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; 

 thấy ai mình trần thì cho áo che thân, 

 không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? 
8  Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, 

 vết thương ngươi sẽ mau lành. 

 Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, 

 vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. 
9  Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, 

 ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ 

 Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở 

 gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 
10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, 

 làm thoả lòng người bị hạ nhục, 

 thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, 

 và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. 
11 Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, 

 giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; 

 xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. 

 Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm 

 như mạch suối không cạn nước bao giờ.”  Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Anh em là bạn hữu của Thầy, 

nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
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16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 16 tháng mười một 

Thánh Ghê-tơ-rút, Trinh nữ 

(Xem Phần Chung Thánh Trinh Nữ Hay Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1            Ep 3, 14-19 

Xin cho anh em được nhận biết tình thương 

của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
14 Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn 

gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể 

theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội 

tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, 

được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu 

và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, 

anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận 

biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.  

Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên 

Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 9b.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong Người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng           Ga 15, 1-8 

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, 

thì người ấy sinh nhiều hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với 

Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em 

được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 

thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 

cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy 

ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, 

quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời 

Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 

nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 17 tháng mười một 

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Lo Việc Bác Ái, 

Hay Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                 1 Ga 3, 14-18 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
14 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: 

 chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, 

 vì chúng ta yêu thương anh em. 

 Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 

 Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào 

 có sự sống đời đời ở lại trong nó. 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 

 đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. 

 Như vậy, cả chúng ta nữa, 

 chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 
17 Nếu ai có của cải thế gian 

 và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, 

 mà chẳng động lòng thương, 

 thì làm sao tình yêu Thiên Chúa 

 ở lại trong người ấy được? 
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 

 chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 

 nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 
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Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 
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Đ. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với 

anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm 

ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em 

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, 

thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng 

đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của 

anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì 

cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ 

yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ 

làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, 

thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 

mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 

hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, 

phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng 

Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc 

ác”. 
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân 

từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét  
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đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh 

em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, 

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ 

lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh 

em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng 

đấu ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 18 tháng mười một 

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô 

và thánh đường thánh Phao-lô 

Ca nhập lễ              Tv 44, 17-18         

Lạy Chúa, Chúa phong các Tông Đồ làm vương bá khắp trần 

gian. Danh thơm Chúa, các ngài luôn truyền tụng, thế hệ này tới thế 

hệ kia. Vì vậy, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi Chúa, tiếng ngợi ca bất 

tận muôn đời. 

Bài đọc 1                      Cv 28, 11-16.30-31 

Chúng tôi đến Rô-ma như thế đó. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
11 Sau ba tháng ở Man-ta, chúng tôi cùng với ông Phao-lô ra 

khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo; tàu này của thành 

A-lê-xan-ri-a và mang huy hiệu hai thần Đi-ốt-cu-ri. 12 Chúng tôi 

ghé vào thành Xy-ra-cu-xa và ở lại đó ba ngày. 13 Từ nơi ấy, chúng 

tôi đi men theo bờ biển và tới thành Rê-gi-ô. Ngày hôm sau có gió 

nam nổi lên, và sau hai ngày chúng tôi tới cảng Pu-tê-ô-li. 14 Ở đây 

chúng tôi gặp được những người anh em, họ mời chúng tôi ở lại với 

họ bảy ngày. Chúng tôi đến Rô-ma như thế đó. 
15 Các anh em ở Rô-ma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ 

Áp-pi-ô và Ba Quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phao-lô tạ ơn 

Thiên Chúa và thêm can đảm. 16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông 

Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp 

đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa 

và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp 

ngăn trở nào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 
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Tung hô Tin Mừng                        

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 14, 22-23 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các 

môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu 

nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì 

đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào 

khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma 

đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: 

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông 

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 

Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, 

ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa 

tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài 

nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ 

ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên 

Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 6, 68-69 

Lạy Chúa, Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Chúng 

con đã tin rằng, Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa. 
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Ngày 21 tháng mười một 

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 

Lễ nhớ 

Ca nhập lễ          Xê-đu-li-ô         

Kính chào Mẹ rất thánh, là Đấng đã sinh ra, Vua cai trị trời đất, 

đến muôn thuở muôn đời. 

Bài đọc 1                         Dcr 2, 14-17 

Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến. 

Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 
14 Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,  

 vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, 

 - sấm ngôn của Đức Chúa. 
15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: 

 Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, 

 và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. 

 Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng 

 Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người. 
16 Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, 

 đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh 

 và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. 
17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, 

 bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Lc 1,46-47.48-49.50-51-52-53.54-55 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 
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1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí 

kiêu căng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

4) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, 

lại đuổi về tay trắng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 
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Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

5) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 1, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân 

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 12, 46-50 

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: 

Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
46 Một hôm, khi Đức Giê-su đang nói với đám đông, thì có mẹ 

và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với 

Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em 

Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người 

bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ 

tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì 

phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy 

là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         x. Lc 11, 27 

Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang 

Con Chúa Cha hằng hữu! 
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Ngày 22 tháng mười một 

Thánh Xê-xi-li-a, Trinh nữ, Tử đạo 

Lễ nhớ 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Trinh Nữ) 

Bài đọc 1                    Hs 2, 16b.17b.21-22 

Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
16 Đức Chúa phán như sau: 

 “Này ta sẽ đưa nó vào sa mạc,  

 để cùng nó thổ lộ tâm tình. 
17 Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, 

 như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 
21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, 

 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, 

 trong ân tình và xót thương; 
22 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, 

 và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 44, 11-12.14-15.16-17 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Hoặc: 

Đ. Kìa Tân Lang là Chúa Ki-tô đã tới, hãy tiến ra đón Người. 

1) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Hoặc: 
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Đ. Kìa Tân Lang là Chúa Ki-tô đã tới, hãy tiến ra đón Người. 

2) Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu 

vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các 

trinh nữ theo sau hầu cận. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Hoặc: 

Đ. Kìa Tân Lang là Chúa Ki-tô đã tới, hãy tiến ra đón Người. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm 

vương bá khắp trần gian. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Hoặc: 

Đ. Kìa Tân Lang là Chúa Ki-tô đã tới, hãy tiến ra đón Người. 

Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là người trinh nữ khôn ngoan, khi 

Chúa đến thấy còn tỉnh thức, nên được vào dự tiệc cưới với Người. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 25, 1-13 

Chú rể kia rồi, ra đón đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú 

rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô 

khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến 

chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: 

‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức  
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dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin 

các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’ 9 

Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, 

các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì 

chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc 

cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng 

đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ 12 

Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai 

cả!’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 

giờ nào.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 23 tháng mười một 

Thánh Cơ-lê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                      1 Pr 5, 1-4 

Hãy chăn dắt đoàn chiên 

mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 1, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, 

trên táng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 23 tháng mười một 

Thánh Cô-lum-ban, Viện phụ 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Truyền Giáo, 

Hay Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1                      Is 52, 7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7  Đẹp thay trên đồi núi 

 bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, 

 người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 

 và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 
8  Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi 

 cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 

 họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. 
9  Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, 

 hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 

 vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
10 Trước mặt muôn dân, 

 Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: 

 ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, 

 người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 
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Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

4) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Tung hô Tin Mừng             Ga 8, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai 

theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 9, 57-62 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
57 Một hôm, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ,  

thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” 

Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi 

trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”  
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su 

bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không 

thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 24 tháng mười một 

THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC, 

VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ            Tv 125, 5        

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Bài đọc 1                       2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29 

Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng  

nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 

Trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô 

cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn 

luật Mô-sê cấm. 
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính 

cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một 

ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt 

nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người 

một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một 

người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các 

con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. 

Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không 

phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 

Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã 

sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, 

cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các 

con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” 
27b Bà nói với người con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín 

tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến 

ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài  
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trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, 

và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao 

phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận 

cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh 

con cho mẹ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:             Kn 3, 1-9 

Thiên Chúa đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 

Trích sách Khôn ngoan. 
1  Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa 

 và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 
2  Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; 

 khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 
3  Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 

 nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 
4  Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 

 nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 
5  Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 

 họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

 Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ 

 và thấy họ xứng đáng với Người. 
6  Người đã tinh luyện họ 

 như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

 và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
7  Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, 

 họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8  Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. 

 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 
9  Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; 

 những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương 

 và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc 
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 và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 
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Bài đọc 2                       Rm 8, 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được 

chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban 

Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải 

chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm 

giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị 

giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 

nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc :                                         Kh 7, 9-17 

Họ là những người đã đến 

sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9 Tôi là Gio-an, tôi đã thấy: một đoàn người thật đông không tài 

nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn 

ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, 

tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên 

Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ 

chúng ta.” 11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, 

chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, 

phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng: 

“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta 

lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, 

danh dự, uy quyền và sức mạnh, 

đến muôn thuở muôn đời! A-men!” 
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc 

áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, 

Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi 

trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình 

trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên 

Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự 

trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn 

phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí 

nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn 

dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt họ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 9, 23-26 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo 

tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 

mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người 

nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, 

thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con 

Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang 

của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc:             Ga 17, 11b-19 

Thế gian đã ghét họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.  
13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc 

còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con 

đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không 

thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con 

không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi 

ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không 

thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha 

là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ  
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đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự 

thật, họ cũng được thánh hiến.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            x. Rm 8, 38-39 

Dầu là sự sống hay sự chết, hoặc bất cứ một thọ sinh nào: 

Không có gì tách được chúng ta, ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 
 

Ngày 30 tháng mười một 

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

Ca nhập lễ            x. Mt 4, 18-19  

Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy hai anh em 

kia là Phê-rô và An-rê. Người gọi họ và bảo: “Các anh hãy theo tôi, 

tôi sẽ làm cho các anh, thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 

Bài đọc 1                         Rm 10, 9-18 

Có đức tin là nhờ nghe giảng, 

mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 

Thưa anh em, 9 nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, 

và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi 

chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới 

được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 
11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 

Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người  

Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với 

tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh 

Đức Chúa sẽ được cứu thoát. 
14 Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao 

họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có 

ai rao giảng? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như  
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có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng! 16 

Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính 

ngôn sứ I-sai-a đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con 

giảng? 17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là 

nghe công bố lời Đức Ki-tô. 
18 Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? 

Có chứ! 

 Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,  

 và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 18,2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 4, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 4, 18-22 

Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, 18 Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì 

thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người 

anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề 

đánh cá. 19 Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho 

các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông 

bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-

bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này 

đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người 

gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 41-42 

Ông An-rê nói với em mình là ông Si-môn: “Chúng tôi đã gặp 

Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô”. Rồi ông dẫn em mình đến gặp 

Đức Giê-su. 
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THÁNG 12 

Ngày 03 tháng mười hai 

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC 

Lễ kính 

Ca nhập lễ               Is 52, 7  

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng, băng qua đồi núi, 

đến công bố bình an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ! 

Bài đọc 1                     1 Cr 9, 16-19.22-23 

Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, 16 đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 

lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý 

làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không 

tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là 

phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng 

không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi 

đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều 

người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục 

những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 

cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những 

điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 116,1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng. 

Tung hô Tin Mừng           Mt 28, 19a.20a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân 

trở thành môn đệ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 

anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mc 16, 15-20 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 

Khi ấy, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, 15 Người 

nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Mc 16, 15; Mt 28, 10 

Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
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Hoặc:           Ga 15, 4-5 

Chúa nói: “Anh em hãy luôn kết hợp với Thầy, như Thầy luôn 

kết hợp với anh em. Ai luôn kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp 

với người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào”. 
 

 

Ngày 04 tháng mười hai 

Thánh Gio-an Đa-mát, Linh mục,Tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ kính 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1             2 Tm 1, 13-14; 2,1-3 

Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, 

anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1.13 Anh thân mến, với đức tin và đức mến của một người được 

kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời 

lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho 

anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 
2.1 Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong 

ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. 2 Những gì anh đã nghe tôi nói trước 

mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, 

những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. 
3 Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức 

Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thấy thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 14-30 

Được giao ít mà anh đã trung thành. 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! 
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 

cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người 

khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập 

tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và 

gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 

lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ 

chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến 

tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 

Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai 

yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai 

yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người 

ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà 

anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng 

niềm vui của chủ anh!’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại 

gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ 

không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn 

giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!’ 26 Ông 

chủ đáp: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ 

không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của 

tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 

Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 

mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; 

còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên 

đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ 

phải khóc lóc nghiến răng’.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 06 tháng mười hai 

Thánh Ni-cô-la, Giám mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1                                Is 6, 1-8 

Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự 

trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 
2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi 

vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai 

cánh để bay. 
3 Các vị ấy đối đáp tung hô: 

 “Thánh! Thánh! Chí Thánh! 

 Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! 

 Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” 
4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền 

Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: 

 “Khốn thân tôi, tôi chết mất! 

 Vì tôi là một người môi miệng ô uế, 

 tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, 

 thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” 
6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một 

hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người 

đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: 

 “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, 

 ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” 
8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: 

 “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” 

 Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.  
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Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 07 tháng mười hai 

Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                      Ep 3, 8-12 

Tôi loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng 

về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà 

Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân 

ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và 

soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã 

an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên 

Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi 

quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn 

trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo 

quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, 

chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 88, 2-3.4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

3) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

4) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 10, 11-16 

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là 

Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên 

không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 

Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm 

thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết 

tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 

chiên. 
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng 

phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn 

chiên và một mục tử.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 08 tháng mười hai 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Lễ trọng 

Ca nhập lễ                   Is 61,10  

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi 

thờ, tôi hớn hở biêý bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

choàng cho tôi đức chính trực công minh, tựa cô dâu phục sức huy 

hoàng. 

Bài đọc 1                        St 3, 9-15.20 

Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi 

và dòng giống người đàn bà. 

Trích sách Sáng thế. 
9 Sau khi A-đam ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con 

người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy 

tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn 

trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là 

ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm 

ngươi ăn không?” 12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với 

con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa 

hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con 

rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán 

với con rắn:  

 “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất  

 trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.  

 Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 
15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,  

 giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;  

 dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 
20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa, dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. 

Bài đọc 2                    Ep 1, 3-6.11-12 

Trước cả khi tạo thành vũ trụ, 

Chúa đã chọn ta trong Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
3  Chúc tụng Thiên Chúa  

 là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  

 Trong Đức Ki-tô,  

 từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc  

 cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 
4  Trong Đức Ki-tô,  

 Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,  

 để trước thánh nhan Người,  
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 ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,  

 nhờ tình thương của Người. 
5  Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,  

 Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử  

 nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 
6  để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,  

 ân sủng Người ban tặng cho ta  

 trong Thánh Tử yêu dấu. 
11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự  

 theo quyết định và ý muốn của Người, 

 đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng  

 theo kế hoạch của Người, 
12 để chúng tôi là những người đầu tiên  

 đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,  

 chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 1, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân 

sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 26-38 

Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
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30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp 

sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ          

Lạy Đức Ma-ri-a, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách, vì từ 

nơi Mẹ, đã xuất hiện Mặt Trời công chính, là Đức Ki-tô, Thiên 

Chúa chúng con. 
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Ngày 09 tháng mười hai 

KỶ NIỆM CUNG HIẾN 

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN 

Lễ kính 

Ca nhập lễ              Tv 6, 36  

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra Người là Đấng khả tôn khả úy. 

Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en. Đấng ban tặng cho dân dũng 

lực uy quyền. Xin chúc tụng Thiên Chúa. 

Bài đọc 1                           Is 56, 1.6-7 

Mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1  Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, 

 thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, 

 và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. 
6  Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa 

 để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, 

 cùng trở nên tôi tớ của Người, 

 hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, 

 cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 
7  đều được Ta dẫn lên núi thánh 

 và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. 

 Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận 

 những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, 

 vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 83, 3.4.5 và 10.11 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. 
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Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn 

đến, gương mặt đấng Ngài đã xức dầu. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Bài đọc 2                          Ep 2, 19-22 

Toàn thể công trình xây dựng vươn lên 

thành ngôi đền thánh trong Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 

Thưa anh em, 19 anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Trong nhà Thầy, hễ ai xin thì 

nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 4, 19-24 

Những người thờ phượng đích thực 

sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Hôm ấy, 19 Người phụ nữ Sa-ma-ri nói với Đức Giê-su: “Thưa 

ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ 

phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem 

mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán: 

“Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa 

Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người 

thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi 

biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và 

chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ 

phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm 

những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và 

những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự 

thật.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ              1 Cr 3, 16-17 

Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa 

ngự trong anh em. Đền thờ của Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ 

ấy là chính anh em. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ngày 11 tháng mười hai 

Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1                 Cv 20, 17-18a.28-32.36 

Anh em hãy ân cần lo cho chính mình, và toàn thể  

đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc,  

hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
17 Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông Phao-lô sai người đi mời các kỳ mục 

trong Hội Thánh Ê-phê-xô. 18a Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ: 
28 “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn 

chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn 

dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu 

của chính mình.” 
29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ 

đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa 

hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều 

sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải 

canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng 

khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.” 
32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời 

ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được 

hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh 

hiến.” 
36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối 

xuống cầu nguyện. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                            Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
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1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Đ. Muôn thuở, con là Thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Tung hô Tin Mừng         Ga 15, 15b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, 

vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-17 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa; 

nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
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12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 12 tháng mười hai 

Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, Nữ tu 

 (Xem Phần Chung Thánh Nam Nữ Tu Sĩ) 

Bài đọc 1             Cn 31, 10-13.19-20.30-31 

Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

mới đáng cho người đời ca tụng. 

Trích sách Châm ngôn. 
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? 

 Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, 

 chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc 

 chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, 

 rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, 
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 và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ 

 và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. 

 Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

 mới đáng cho người đời ca tụng. 
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. 

 Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng 

 do những việc nàng làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 130, 1.2.3 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

1) Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, 

Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt 

sức, chẳng cầu. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

2) Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao 

thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 

3) Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn 

năm. 

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh 

thơi. 
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Tung hô Tin Mừng           x. Ga 8, 31b-32 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời 

của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 31-35 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho 

gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em 

Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi 

chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ 

tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 13 tháng mười hai 

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Trinh Nữ) 

Bài đọc 1             2 Cr 10,17-11,2 

Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất 

là Đức Ki-tô, như một trinh nữ thanh khiết. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10.17 Thưa anh em, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa! 18 Người 

được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được 

Chúa đề cao. 
11.1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi! 

Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. 2 Thật thế, vì anh em, tôi ghen 

cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người 

độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một 

trinh nữ thanh khiết.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc-17 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 
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3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy chúa, con xin phó thác hồn con. 

Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là người trinh nữ khôn ngoan, khi 

Chúa đến thấy còn tỉnh thức, nên được vào dự tiệc cưới với Người. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 25, 1-13 

Chú rể kia rồi, ra đón đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú 

rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô 

khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến 

chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: 

‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức 

dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin 

các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’ 9 

Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, 

các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì 

chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc 

cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng 

đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ 12 

Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai 

cả!’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 

giờ nào.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ngày 14 tháng mười hai 

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                       1 Cr 2, 1-10a 

Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

Trích thư tứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 
6 Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành 

cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của 

thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ 

sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ 

khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn 

ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta 

được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã 

được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức 

Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép: “Điều mắt 

chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó 

lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” 
10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, 

nhờ Thần Khí. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì 

Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 14, 25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, 

thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. 

Người quay lại bảo họ: 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị 

em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn 

đệ tôi được.” 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước 

tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để  
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hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 

làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 

‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại 

không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, 

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã 

phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 

những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 21 tháng mười hai 

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Hay Tiến Sĩ Hội Thánh) 

Bài đọc 1                    2 Tm 4, 1-5 

Anh hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng, 

và chu toàn chức vụ của anh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm 

vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy 

lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện 

bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 

dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 

lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy 

này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi 

không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 

Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm 

công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của 

anh. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em 

làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 13-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi  
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lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.”  

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 23 tháng mười hai 

Thánh Gio-an Kê-ty, Linh mục 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Lo Việc Bác Ái) 

Bài đọc 1                          Gc 2, 14-17 

Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. 

Trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành 

động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy 

được chăng? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo 

che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại 

nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại 

không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? 
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin 

chết. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                       Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng           Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu nthương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với 

anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm 

ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em 

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, 

thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng 

đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của 

anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì 

cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ 

yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ 

làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 

cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, 

thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 

mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 

hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, 

phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng 

Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc 

ác”. 
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36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân 

từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét 

đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh 

em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, 

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ 

lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh 

em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng 

đấu ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 26 tháng mười hai 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 

Lễ kính 

(Xem Phần Chung Thánh Mục Tử) 

Ca nhập lễ                       

Cửa trời đã mở ra đón Thánh Tê-pha-nô vào. Người là vị tử đạo 

tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời. 

Bài đọc 1                    Cv 6,8-10; 7,54-59 

Kìa, tôi thấy trời mở ra 

Trích sách Công Vụ Tông Ðồ. 

Hồi đó, 6.8 Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, 

đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những 

người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải 

phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc 

Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 

Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban 

cho ông.  
7.54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến 

răng căm thù ông Tê-pha-nô. 
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55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh 

quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 
56 Ông nói : “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu 

Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào 

ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo  

mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông  

Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng : “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận 

lấy hồn con.” 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca          Tv 30, 3cd 4, 6ab và 8a, 17 và 21ab 

Ð.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Ð.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Ð.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Ð.  Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời 

thành tín. 
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Tung hô Tin Mừng            Tv 118, 26a và 27a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành 

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa; Đức Chúa là Thượng Đế, 

Người giãi sáng trên ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                       Mt 10, 17-22 

Không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu. 

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 17 “Hãy coi 

chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh 

đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra 

trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các 

dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo 

phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho 

anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, 

mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp 

con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải 

chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ 

nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Cv 7, 59 

Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy 

Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con”. 
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Ngày 27 tháng mười hai 

THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ 

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                   

Thánh Gio-an ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh 

phúc thay vị Tông Đồ đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, 

và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian. 

Hoặc:              Hc 15, 5 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy 

tinh thần khôn ngoan minh mẫn, và mặc cho người áo vinh quang. 

Bài đọc 1            1 Ga 1, 1-4 

Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, 

chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Anh em thân mến, 
1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,  

 điều chúng tôi đã nghe,  

 điều chúng tôi đã thấy tận mắt,  

 điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,  

 và tay chúng tôi đã chạm đến,  

 đó là Lời sự sống. 
2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,  

 chúng tôi đã thấy và làm chứng,  

 chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:  

 sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha  

 và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. 
3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,  

 chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,  

 để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,  
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 mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha  

 và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người. 
4 Những điều này, chúng tôi viết ra  

 để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca          Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12 

Ð. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

1) Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi 

nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai 

rồng là công minh chính trực. 

Ð. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

2) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan, vị Chúa Tể 

hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi 

dân được thấy vinh quang Người. 

Ð. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

3) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm 

rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính 

hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ. 

Ð. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa, lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                         Ga 20, 2-8 

Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô và đã tới mộ trước. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Ngày thứ nhất trong tuần, 2 bà Ma-ri-a Mác-đa-la liền chạy về 

gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. 

Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng 

biết họ để Người ở đâu.” 
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng 

chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ 

trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 

nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông 

vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu 

Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn 

lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ 

trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ         Ga 1, 14-16 

Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn 

của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 
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Ngày 28 tháng mười hai 

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

Ca nhập lễ                   

Các hài nhi vô tội, xưa bị giết vì Đức Ki-tô, nay được theo 

Người là Chiên Con tinh tuyền, miệng chẳng ngớt tung hô: “Lạy 

Chúa, vinh danh chúa”. 

Bài đọc 1                     1 Ga 1,5 - 2,2 

Máu Đức Giê-su thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Anh em thân mến, 
1.5 Đây là lời loan báo  

 của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe, 

 và nay chúng tôi loan báo cho anh em:  

 Thiên Chúa là ánh sáng; 

 nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 
6  Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người  

 mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối  

 và không hành động theo sự thật. 
7  Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng  

 cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,  

 thì chúng ta được hiệp thông với nhau, 

 và máu Đức Giê-su, Con của Người,  

 thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.   
8  Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,  

 chúng ta tự lừa dối mình,  

 và sự thật không ở trong chúng ta. 
9  Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,  

 Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính  

 sẽ tha tội cho chúng ta,  

 và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 
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10  Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,  

   thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,  

 và lời của Người không ở trong chúng ta. 
    2.1  Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,  

 tôi viết cho anh em những điều này,  

 để anh em đừng phạm tội.  

 Nhưng nếu ai phạm tội,  

 thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha:  

 đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 
2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta,  

 không những tội lỗi chúng ta mà thôi,  

 nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. 

Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca         Tv 123, 2-3. 4-5. 7b-8 

Ð.  Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

1) Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông 

tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. 

Ð.  Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

2) Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu 

ngập cổ; hẳn là nước cuồn cuộn, đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 

Ð.  Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

3) Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là 

nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. 

Ð.  Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Đoàn tử đạo quang huy 

hùng dũng ca ngợi Ngài. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Mt 2, 13-18 

Vua Hê-rô-đê giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo 

mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 

Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và 

đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó 

cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán 

xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh 

lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở 

Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày 

tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm 

lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 18 ‘Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than 

rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để 

cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.’ 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ            Kh 14, 14 

Các thánh Anh Hài đã được chuộc về từ giữa lòng nhân loại, để 

làm của đầu mùa, dâng lên Thiên Chúa và Chiên Con. Chiên Con đi 

đâu, các ngài cũng đi theo đó. 
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Ngày 29 tháng mười hai 

Thánh Tô-ma Bét-két, Giám mục, Tử đạo 

 (Xem Phần Chung Thánh Tử Đạo Hay Thánh Mục Tử) 

Bài đọc 1           2 Tm 2, 8-13; 3,10-12 

Những ai muốn sông đạo đức  

trong Đức Giê-su Ki-tô, đều sẽ bị bắt bớ. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
2.8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã 

sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn 

nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi 

còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên 

Chúa đâu bị xiềng xích! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích 

cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ 

trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. 
11 Đây là lời đáng tin cậy: 

 Nếu ta cùng chết với Người, 

 ta sẽ cùng sống với Người. 
12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng, 

 ta sẽ cùng hiển trị với Người. 

 Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. 
13 Nếu ta không trung tín, 

 Người vẫn một lòng trung tín, 

 vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 
3.10 Phần anh, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi; 

anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi; 
11 anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở  

An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. 

Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. 12 Vả lại, những ai muốn 

sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Tung hô Tin Mừng               Mt 5, 6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai khao khát nên người công 

chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 24-27 

Ai mất mạng sống mình vì Thầy, 

thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
24 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo 

Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả 

vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng 

sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người  
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ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? 

Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, 

cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng 

phạt ai nấy xứng việc họ làm.” 

Ðó là lời Chúa. 
 

Ngày 31 tháng mười hai 

Thánh Xin-vét-tê I, Giáo hoàng 

 (Xem Phần Chung Thánh Mục Tử Giáo Hoàng) 

Bài đọc 1                  Ed 34, 11-16 

Như mục tử kiểm điểm đoàn vật của mình thế nào, 

thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ 

chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm 

điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế 

nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo 

chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù 

mịt. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các 

nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các 

núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở 

được. 14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của 

chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong 

chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. 
15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm 

nghỉ -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng- 16 Con nào bị mất, 

Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ 

băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, 

con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà 

chăn dắt chúng. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 1, 17 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ 

làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, 

trên táng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

Bài đọc 1               Is 56,1.6-7 

Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,  

 thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,  

 và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. 
6  Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa  

 để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,  

 cùng trở nên tôi tớ của Người,  

 hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,  

 cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, 
7  đều được Ta dẫn lên núi thánh  

 và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.  

 Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận  

 những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,  

 vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1             Ed 43, 1-2.4-7a 

Vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
1 Thiên sứ đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, 2 và 

này, vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào. Bấy 

giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức 

Chúa.  
4 Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về 

phía đông. 5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này 

vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 6 Tôi nghe có Đấng phán 

với tôi từ Đền Thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. 7  Đấng ấy 

phán với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai của Ta, đây là  
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nơi Ta đặt các bàn chân của Ta. Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái  

Ít-ra-en, cho đến muôn đời”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 83, 3.4.5 và 10.11 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Hoặc: 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Hoặc: 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Hoặc: 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn 

đến, gương mặt đấng Ngài đã xức dầu. 

Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Hoặc: 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 
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Đ. Lạy Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Hoặc: 

Đ. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 

Hoặc Đáp ca          Tv 121, 1-2.3-4a.8-9 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

1) Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền 

thánh Chúa! Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã 

dừng chân. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

2) Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn 

toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

3) Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: Chúc thành 

đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi 

ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 

Bài đọc 2                     1 Cr 3, 9c-11.16-17 

Anh em là đền thờ của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
9c Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. 
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như 

một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng 

đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. 11 Vì không 

ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức 

Giê-su Ki-tô.  
16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên 

Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 17 Vậy ai  
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phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì 

Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 2                           1 Pr 2, 4-9 

Hãy để Thiên Chúa dùng anh em  như những  

viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
4 Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá 

sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa 

và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên 

đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để 

Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế 

thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có 

lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý 

được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải 

thất vọng. 
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với 

những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng 

góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. 

Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như 

vậy. 
9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư 

tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền 

những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Sb 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hóa 

nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Ha-lê-lui-a. 
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Hoặc             Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quền lực tử thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc là: 

Tin Mừng                 Ga 2, 13-22 

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên 

thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán 

chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền 

lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi 

Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và 

lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: 

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành 

nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong 

Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 

thân. 
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ 

cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19 Đức Giê-su 

đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây 

dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi 

sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được 

sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân 

thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ 

lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su 

đã nói. 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A 

Bài đọc 1 (Cựu Ước)           Is 7, 10-14; 8,10 

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7.10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát 

rằng: 
11 “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi 

 ban cho ngươi một dấu 

 dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” 
12 Vua A-khát trả lời: 

 “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.” 
13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! 

 Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, 

 mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? 
14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: 

 Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, 

 và đặt tên là Em-ma-nu-en. 
8.10  nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1 (Cựu ước)                 Mk 5, 1-4a 

Sẽ đến thời người sản phụ sinh con. 

Trích sách ngôn sứ Mi-kha. 
1  Đức Chúa phán thế này:  

 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,  

 ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,  

 từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện  

 một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.  

 Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 
2  Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en  

 cho đến thời một phụ nữ sinh con.  
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 Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó  

 sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 
3  Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,  

 vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người  

 mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,  

 vì bấy giờ quyền lực Người  

 sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.  
4a Chính Người sẽ đem lại hoà bình.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1 (Tân ước)        Kh 11, 19a; 12, 1-6a.10ab 

Có điềm lớn xuất hiện trên trời 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
11.19a Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên 

trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.  
12.1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, 

mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 

mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì 

sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con 

Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều 

có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên 

trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước 

mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay 

con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người 

con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa 

ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a  Còn người Phụ Nữ 

thì trốn vào sa mạc. 10ab  Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:  

 “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,  

 giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,  

 và Đức Ki-tô của Người  

 giờ đây cũng biểu dương quyền bính.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                      Tv 44, 11-12.14-15.16-17 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

1) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

2) Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu 

vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các 

trinh nữ theo sau hầu cận. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm 

vương bá khắp trần gian. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

Hoặc Ðáp ca         Lc 1,46-47.48-49.50-51-52-53.54-55 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 
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Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí 

kiêu căng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

4) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, 

lại đuổi về tay trắng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

5) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 
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Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Bài đọc 2                     Rm 5, 12.17-19 

Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, 

 ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập 

trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới 

mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.  
17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết 

đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là 

Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai 

được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì 

sẽ được sống và được thống trị. 
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 

người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực 

hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên 

công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người 

duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội 

nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn 

người cũng sẽ thành người công chính. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Bài đọc 2                 Gl 4, 4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, 

sinh làm con một người đàn bà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã 

sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề 

Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận 

được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 

Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà 

kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ 

nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 2, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thật diễm phúc, 

vì Mẹ hằng ghi nhớ lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ma-ri-a tinh tuyền thánh 

thiện, Mẹ diễm phúc dường bao, xứng muôn lời khen ngợi. Vì Mẹ 

đã sinh hạ Đức Ki-tô, là mặt trời công chính, là Thiên Chúa Chúng 

con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng          Lc 1, 26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 

thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp 

một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng 

dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và 

tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp 

lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 

tôi không biết đến việc vợ chồng!” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền 

năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp 

sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 

sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được.” 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Tin Mừng                 Lc 1, 39-47 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao  

điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG THÁNH TỬ ĐẠO 

Bài đọc 1 (Cựu ước ngoài Mùa Phục Sinh)      2 Sb 24, 18-22 

Ông Da-ca-ri-a mà các ngươi giết giũa đền thánh và bàn thờ. 

Trích sách Sử biên niên quyển thứ hai. 
18 Hồi ấy, vua Giô-át và các thủ lãnh Giu-đa đã bỏ Đền Thờ của 

Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các 

ngẫu tượng. Vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống  

Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Người đã sai các ngôn sứ đến với họ, để 

đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ 

không thèm để tai. 20 Ông Da-ca-ri-a, con tư tế Giơ-hô-gia-đa, được 

đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với dân và nói: 

“Thiên Chúa phán thế này: “Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền 

của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức 

Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi.” 21 Họ liền toa rập 

chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân Đền 

Thờ Đức Chúa. 22 Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông 

Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên mới 

sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên: “Xin Đức 

Chúa nhìn xem và báo oán cho con.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1 (Tân Ước Mùa Phục Sinh)                   Cv 7, 55-60 

Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
55 Bấy giờ, được đầy ơn Thánh Thần, ông Tê-pha-nô đăm đăm 

nhìn trời, ông thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su 

đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và 

Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt 

tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. 

Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 
59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa  
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Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn 

tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an 

nghỉ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 30, 3bc-4.6 và 8ab.16bc-17 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

1) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu 

độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự 

Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

2) Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu 

chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui 

mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

3) Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại 

con. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình 

thương mà cứu độ. 

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 

Hoặc Ðáp ca                         Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

1) Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc 

nhạc mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

2) Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay! Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình 

chan chứa một niềm vui. 
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Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

3) Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai 

sau khấp khởi mừng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

4) Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 

về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 

mừng. 

Bài đọc 2                       Rm 8, 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được  

chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống 

lại được chúng ta? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng 

chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban 

Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho 

chúng ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34 Ai sẽ kết án 

họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 

và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải 

chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm 

giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị 

giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. 
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38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, 

thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ 

sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 

nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên 

Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 2                          2 Cr 4, 7-15 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình 

cuộc thương khó của Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như 

chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 

phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 

nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị 

quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 

mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su 

cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, 

chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức 

Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 

Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt 

động nơi anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên 

tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả 

thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng 

sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng 

tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều 

ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có 

đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 

vinh Người. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 2, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc            1 Pr 4, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức  

Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự 

trên anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 10, 28-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
28 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em 

đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng 

hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả 

ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, 

không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì 

đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng 

đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn 

vàn chim sẻ.  
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy 

cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối 

người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Tin Mừng         Lc 9, 23-26 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 

thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo 

tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 

mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người 

nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, 

thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con 

Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang 

của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG THÁNH MỤC TỬ 

Bài đọc 1 (Cựu Ước: Thánh lo việc truyền giáo)           Is 52, 7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7  Đẹp thay trên đồi núi 

 bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, 

 người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 

 và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 
8  Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi 

 cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 

 họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. 
9  Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, 

 hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 

 vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
10 Trước mặt muôn dân, 

 Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: 

 ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, 

 người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 1 (Tân Ước: Thánh lo việc truyền giáo)        Cv 26, 19-23 

Đấng Ki-tô sẽ được loan báo 

là ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân ngoại. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
19 Ngày ấy, ông Phao-lô lên tiếng giữa công đường rằng: “Kính 

thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. 20 

Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi 

cho những người ở Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau 

đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên 

Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. 21 

Chính vì thế, người Do-thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong Đền Thờ 

và tìm cách giết tôi.  
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22 Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp 

tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn; tôi không nói gì 

khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-sê đã báo trước sẽ 

xảy ra, 23 đó là: Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên 

sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do-thái cũng như 

cho các dân ngoại.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Hoặc Ðáp ca                            Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 
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Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc 

tụng Người! 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của 

Người bền vững muôn năm. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2 (Thánh lo việc truyền giáo)                1 Cr 1, 18-25 

Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ 

để cứu những người tin. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 

với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những 

người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có 

lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và 

sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan 

đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên 

Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó 

sao? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận 

biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những  
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điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là  

Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn 

hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa 

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc            Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi cjính là Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng (Thánh giáo hoàng)           Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, 

trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là  
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Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Tin Mừng (Thánh lo việc truyền giáo)       Mc 16, 15-20 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một, và nói với 

các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ 

đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ 

nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG THÁNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH 

Bài đọc 1 (Cựu Ước ngoài Mùa Phục Sinh)        Kn 7, 7-10.15-16 

Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. 

Trích sách Khôn ngoan. 
7  Tôi nguyện xin,  

 và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. 

 Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 
8  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng 

 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. 

 Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 
9  Đối với tôi, trân châu bảo ngọc 

 chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, 

 vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, 

 cũng chỉ là cát bụi, 

 và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan  

 hơn sức khoẻ và sắc đẹp, 

 đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, 

 vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 
15 Ước gì Thiên Chúa cho tôi nói về Đức Khôn Ngoan 

 theo như tôi được hiểu, 

 và cho tôi biết nghĩ biết suy  

 xứng với những gì tôi đã lãnh nhận; 

 vì chính Người là Đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan, 

 và cũng là thầy dạy của các bậc hiền triết. 
16 Bản thân chúng ta, cùng với ngôn từ, 

 với toàn bộ trí tuệ và tài năng, 

 tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Bài đọc 1 (Tân Ước trong Mùa Phục Sinh) Cv 2, 14a.22-24.32-36 

Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
14a Trong ngày lễ Ngũ Tuần ông Phê-rô đứng chung với Nhóm 

Mười Một, lớn tiếng nói với dân chúng rằng: 22 “Thưa đồng bào  

Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây. Đức Giê-su Na-da-rét, là người 

đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ 

mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, 

điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. 23 

Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã 

bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập 

giá mà giết đi. 24 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải 

thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không 

tài nào khống chế được Người mãi. 
32 Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về 

điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. 33 Thiên Chúa Cha đã ra 

tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, 

để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe. 34 Thật 

vậy, vua Đa-vít đã chẳng lên trời, thế mà lại nói: Đức Chúa phán 

cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 35 để rồi 

bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con. 36 Vậy toàn thể nhà 

Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên 

thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng  

Ki-tô.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Hoặc: 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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Hoặc Ðáp ca                      Tv 36, 3-4.5-6.30-31 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

3) Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói 

lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng, bước 

chân đi không hề lảo đảo. 

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan. 

Bài đọc 2                   1 Cr 2, 1-10a 

Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 
6 Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành 

cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của  
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thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ 

sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ 

khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn 

ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta 

được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã 

được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức 

Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép: “Điều mắt 

chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó 

lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” 
10a Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, 

nhờ Thần Khí.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Mt 5, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 5, 3-19 

Anh em là ánh sáng cho trần gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 
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17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc 

lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 

toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 

chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi 

sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ 

nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 

được gọi là lớn trong Nước Trời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Tin Mừng              Mt 13, 47-52 

Cả cái mới lẫn cái cũ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, 

gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 

nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận 

thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt 

kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào 

lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: 

“Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được 

học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG THÁNH TRINH NỮ 

Bài đọc 1 (Cựu Ước ngoài Mùa Phục Sinh)              Dc 8, 6-7 

Tình yêu mãnh liệt như tử thần. 

Trích sách Diễm ca. 
6  Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, 

 như chiếc ấn trên cánh tay anh. 

 Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, 

 cơn đam mê dữ dội như âm phủ. 

 Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, 

 một ngọn lửa thần thiêng. 
7  Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, 

 sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. 

 Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, 

 ắt sẽ bị người đời khinh dể. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 1 (Tân Ước trong Mùa Phục Sinh)        Kh 19, 1.5-9a 

Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an. Bấy giờ, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn 

người đông đảo ở trên trời vang lên: 

 “Ha-lê-lui-a! 

 Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ, 

 Đấng vinh hiển uy quyền!” 
5 Rồi từ ngai có tiếng phát ra: 

 “Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, 

 hỡi tất cả tôi trung của Chúa, 

 hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người!” 
6 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe 

như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội: 
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 “Ha-lê-lui-a! 

 Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng 

 đã lên ngôi hiển trị. 
7  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ 

 dâng Chúa lời tôn vinh, 
8  vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, 

 và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng, 

 nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.” 

Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh. 9a Thiên thần 

bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới 

Con Chiên!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 44, 11-12.14-15.16-17 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

1) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân 

Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

2) Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu 

vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các 

trinh nữ theo sau hầu cận. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 

3) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận 

hoàng cung. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm 

vương bá khắp trần gian. 

Đ. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng 

tai. 
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Hoặc Ðáp ca                   Tv 148,1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                   1 Cr 7, 25-35 

Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
25 Thưa anh em, về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào 

của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người     

-nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm. 26 Vậy tôi nghĩ 

rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi 

nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. 27 Bạn đã kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một 

người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. 28 Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì 

cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng 

chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những 

nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi 

điều đó. 
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian 

chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như 

không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 

chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ 

hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt 

thế gian này đang biến đi. 
32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. 

Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp 

lòng Người. 33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm 

đẹp lòng vợ, 34 thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có 

chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về 

Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ 

tìm cách làm đẹp lòng chồng. 35 Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi 

cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ 

muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn 

bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng         

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là người trinh nữ khôn ngoan, khi 

Chúa đến thấy còn tỉnh thức, nên được vào dự tiệc cưới với Người. 

Ha-lê-lui-a. 

Hoặc          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hỡi bạn trăm năm của Đức Ki-tô, xin 

hãy đến lãnh triều thiên vinh hiển, từ muôn thuở Chúa dành cho 

ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 25, 1-13 

Chú rể kia rồi, ra đón đi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú 

rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô 

khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến 

chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: 

“Chú rể kia rồi, ra đón đi!” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức 

dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin 

các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” 9 

Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, 

các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì 

chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc 

cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng 

đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’ 12 

Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai 

cả!’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, 

giờ nào.” 

Ðó là lời Chúa. 
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PHẦN CHUNG CÁC THÁNH NAM NỮ 

Bài đọc 1 (Thánh tu sĩ)                       1 V 19, 16b.19-21 

Ông Ê-li-sa đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
16b Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Ê-li-a:  “Ngươi sẽ xức 

dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.” 
19 Ông Ê-li-a ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang 

cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì 

đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo 

choàng của mình lên người ông Ê-li-sa. 20 Ông này liền để bò lại, 

chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, 

rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm 

gì anh đâu?” 21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm 

lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi 

theo ông Ê-li-a và phục vụ ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 1 (Thánh lo việc bác ái)                       Tb 12, 6-13 

Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, 

bố thí đi đôi với đời sống công chính, quả là điều tốt đẹp. 

Trích sách Tôbia. 
6 Ngày ấy, thiên sứ nói với cha con ông Tô-bít rằng: “Hãy chúc 

tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về 

những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng 

và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long 

trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người! 7 

Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình của Thiên 

Chúa, thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì 

cha con ông sẽ không gặp điều dữ.” 
8 “Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với 

đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. 9 Việc bố thí cứu cho khỏi chết 

và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống 

lâu. 10 Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình.” 
11 “Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu 

giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói: Giữ kín bí 

mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì 

phải bày tỏ để tôn vinh Người. 12 Hãy biết rằng khi ông và cô Xa-ra 

cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên 

trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; 

tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. 13 Và khi ông 

không ngại trỗi dậy, bỏ dỡ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ 

tôi được sai đến bên ông để thử thách ông.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                   Tv 14, 2-3a.3bc-4ab.5 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

1) Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ 

sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

2) Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh 

phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 

3) Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến 

người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng 

chuyển lay bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, người công chính được ở trên núi thánh của Ngài. 
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Hoặc Ðáp ca                          Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa. 

Bài đọc 2                           Rm 8, 26-30 

Những ai Thiên Chúa đã làm cho nên công chính, 

thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 
28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi 

ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người 

kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ 

trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với 

Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em 

đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu 

gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công  
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chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng 

cho hưởng phúc vinh quang. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 2         Gl 6, 14-16 

Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 

vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài 

thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế 

gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 
15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là 

trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc 

ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng 

thương xót của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc                 Ga 13, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một 

điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 

thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 9, 34-37 

Ai tiếp đón một em nhỏ, là tiếp đón chính Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
34 Khi đi đường, các môn đệ đã cãi nhau xem ai là người lớn 

hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà 

nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và  
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làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ 

đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em 

nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón 

Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã 

sai Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Tin Mừng              Mc 10, 17-27 

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 

Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” Ðó là lời Chúa. 
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I- CỬ HÀNH BÍ TÍCH KHAI TÂM KI-TÔ GIÁO 
 

1. NHẬN LÀM DỰ TÒNG 

Bài đọc 1                     St 12, 1-4a 

Hãy rời bỏ xứ sở của ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 

Trích sách Sáng thế. 
1 Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, 

họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ 

làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ 

cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 

 
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; 

 Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. 

 Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” 
4a Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 32, 4-5.12-13.18-19.20 và 22 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

1) Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều 

đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương 

Chúa chan hoà mặt đất. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

2) Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh 

phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn 

xuống, Chúa thấy hết mọi người. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

3) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy 

vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi 

sống trong buổi cơ hàn. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 
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4) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở 

phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng 

con hằng trông cậy nơi Ngài. 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

Tung hô Tin Mừng          Ga 1, 41 và 17b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa 

là Đấng Ki-tô; ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 1, 35-42 

Đây là Chiên Thiên Chúa. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
35 Hôm ấy, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm 

môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng 

nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền 

đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo 

mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là 

thưa Thầy), Thầy ở đâu?” 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã 

đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào 

khoảng giờ thứ mười. 
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã 

nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp 

em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” 

(nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. 

Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông  

Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). 

Ðó là lời Chúa. 
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GIAI ĐOẠN TUYỂN CHỌN VÀ GHI DANH 

Lấy Bài đọc Chúa nhật I Mùa Chay Năm A 

GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT LẦN THỨ NHẤT 

Lấy Bài đọc Chúa nhật III Mùa Chay Năm A 

GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT LẦN THỨ HAI 

Lấy Bài đọc Chúa nhật IV Mùa Chay Năm A 

GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT LẦN THỨ BA 

Lấy Bài đọc Chúa nhật V Mùa Chay Năm A 

 

TRAO KINH TIN KÍNH 

Bài đọc 1                       Đnl 6, 1-7 

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng hết dạ. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
1 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân: “Đây là mệnh lệnh, là những 

thánh chỉ và quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã 

truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất 

anh em sắp sang chiếm hữu. 2 Như vậy anh (em) cũng như con cháu 

anh (em) sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày 

trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của 

Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh (em) sẽ được sống lâu. 3 

Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như 

vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong 

miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha 

ông anh (em), đã phán với anh (em) 
4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là 

Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

(em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6 Những lời này tôi truyền 

cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. 7 Anh (em) 

phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc  
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ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức 

dậy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Bài đọc 2                           Rm 10, 8-13 

Người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
8 Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở 

gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời 

chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 9 Nếu miệng bạn tuyên 

xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm 

cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, 

có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài 

miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào 

Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt 

giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một  
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Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 

Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 3, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã 

ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 12, 44-50 

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, 

để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì 

không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy 

tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ 

ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi 

nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì 

tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai 

từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người 

ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 

Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, 

Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi 

biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, 

thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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TRAO KINH LẠY CHA 

Bài đọc 1                   Hs 11, 1.3-4.8c-9 

Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. 

Trích sách ngôn sứ Hô-sê. 
1  Đức Chúa phán thế này: 

 “Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, 

 từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 
3  Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, 

 nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 
4  Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. 

 Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; 

 Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 
8c Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 
9  Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, 

 sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,  

 vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. 

 Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, 

 và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 102, 1-2.8 và 10.11-12.13 và 18 

Đ. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. 

2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 
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Đ. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. 

3) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ 

Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta 

đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 

Đ. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. 

4) Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. Cả những ai giữ giao ước của Người, và 

nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban. 

Đ. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh 

lòng thương kẻ kính tôn. 

Bài đọc 2                        Rm 8, 14-17.26-27 

Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, 

nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
14 Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 

dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không 

lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như 

xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng 

ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực 

cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã 

là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức 

là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với 

Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 
26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 

hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng 

chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 

rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 

Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân 

thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Rm 8, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em không lãnh nhận Thần Khí 

khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt; nhưng là Thần Khí làm 

cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! 

Cha ơi!” Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 6, 9-13 

Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
9  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:  

 “Khi cầu nguyện anh em hãy cầu nguyện như thế này: 

 Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 

 xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
10 triều đại Cha mau đến, 

 ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 
12 xin tha tội cho chúng con 

 như chúng con cũng tha 

 cho những người có lỗi với chúng con; 
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 

 nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CỬ HÀNH BÍ TÍCH KHAI TÂM KI-TÔ GIÁO 

Ngoài Đêm Canh Thức Vượt Qua 

Bài đọc 1                          Ed 36, 24-28 

Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, 

và các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
24 Đức Chúa phán như sau: “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các 

dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các 

ngươi về đất của các ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên 

các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch 

mọi ô uế và mọi tà thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim 

mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim 

bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả 

tim bằng thịt. 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, 

Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết 

của Ta và đem ra thi hành. 28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã 

ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta 

sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1                     Rm 6, 3-4.8-11 

Vì được dìm vào trong cái chết của Người,  

chúng ta đã cùng được mai táng với Người,  

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.  

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm 

vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được 

dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào trong cái 

chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi 

thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng 

vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống 

mới. 
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8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. 

Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy 

coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 31, 1-2.5.11 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

Hoặc: 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

1) Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà 

được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và 

lòng trí chẳng chút gian tà. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

Hoặc: 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

2) Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm 

lỗi của con. Con tự nhủ: Nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài 

đã tha thứ tội vạ cho con. 

Đ. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

Hoặc: 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

3) Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. 
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Đ. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. 

Hoặc: 

Đ. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy 

nhảy mừng. 

Hoặc Ðáp ca              Tv 50, 3-4.8-9.12-13.14 và 17 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Hoặc: 

Đ. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí 

mới vào lòng các ngươi. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Hoặc: 

Đ. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí 

mới vào lòng các ngươi. 

2) Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt 

lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo, rảy nước thanh tẩy con, 

con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn 

tuyết. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Hoặc: 

Đ. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí 

mới vào lòng các ngươi. 

3) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 
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Hoặc: 

Đ. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí 

mới vào lòng các ngươi. 

4) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Hoặc: 

Đ. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí 

mới vào lòng các ngươi. 

Tung hô Tin Mừng           Ep 4, 5-6a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một 

phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc:                      Cl 3, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức 

Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng            Mc 16, 15-16.19-20 

Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với 

các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.”  

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 

Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo 

mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Tin Mừng              Ga 12, 44-50 

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì 

không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy 

tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ 

ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi 

nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì 

tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai 

từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người 

ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 

Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, 

Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi 

biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, 

thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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2. CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY TRẺ EM 

Bài đọc 1                               Rm 6, 3-5 

Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô,  

chúng ta cũng đã cùng được mai tàng với Người,  

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm 

vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được 

dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào trong cái 

chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi 

thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng 

vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống 

mới. 
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết 

như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ 

được sống lại như Người đã sống lại. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 26, 1.4.8b-9abc.13-14 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Hoặc: 

Đ. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi 

dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Hoặc: 

Đ. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi 

dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. 
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2) Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao 

sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Hoặc: 

Đ. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi 

dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. 

3) Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng 

phù trợ con. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Hoặc: 

Đ. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi 

dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. 

4) Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, 

trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo 

lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa. 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Hoặc: 

Đ. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi 

dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. 

Tung hô Tin Mừng              x. 2 Tm 1, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su 

Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ 

phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Mt 28, 18-20 

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
18 Hôm ây, Đức Giê-su đến gần mười một môn đệ và nói với 

các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy 

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy 

bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy 

ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Tin Mừng        Ga 6, 44-47 

Ai tin thì được sự sống đời đời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến 

với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người 

ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có 

lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa 

dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì 

sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng 

chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa 

Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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3. NGHI THỨC TIẾP NHẬN CÁC ANH CHỊ EM… 

Bài đọc 1                                 Pl 4, 4-8 

Những gì là tinh tuyền, thì xin anh em hãy để ý. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-

tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, 

những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại 

danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh 

em hãy để ý. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 120, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa. 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi 

nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa. 

2) Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin 

Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ 

quên cho đành! 

Đ. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa. 

3) Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn 

chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không 

tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. 

Đ. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa. 
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4) Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh 

mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho 

đến mãi muôn đời. 

Đ. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     1, Pr 2, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, 

là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công 

của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy 

ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Mt 5, 13-16 

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em 

là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho 

mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi.” 
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên 

núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi 

lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi 

người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 

trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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4. CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Bài đọc 1                              Is 11, 1-4a 

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, 

 từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 
2  Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: 

 thần khí khôn ngoan và minh mẫn, 

 thần khí mưu lược và dũng mãnh, 

 thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 
3  Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, 

 Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, 

 cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 
4  nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, 

 và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                Tv 103, 1ab và 24.27-28.30-31.33-34 

Đ. Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên 

hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài 

Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. 

Đ. Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

2) Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho 

ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê 

ơn phước. 

Đ. Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 
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3) Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và 

Ngài đổi mới mặt đất này. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn 

tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 

Đ. Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

4) Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa, sống ngày nào, xin đàn 

hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người 

vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ 

ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn 

mãi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                    Ga 14, 23-26 

Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 

và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì 

không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của 

Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng 

Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng 

đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 

Thầy đã nói với anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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5. CHO CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 

Bài đọc 1                                Cn 9, 1-6 

Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế! 

Trích sách Châm ngôn. 
1  Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, 

 dựng lên bảy cây cột, 
2  hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn 
3  và sai các nữ tỳ ra đi. 

 Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố 

 và kêu gọi: 
4  “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!” 

 Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: 
5  “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! 
6  Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; 

 hãy bước đi trên con đường hiểu biết.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 
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Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2               Cv 2, 42-47 

Các tín hữu luôn luôn hiệp thông với nhau, 

siêng năng tham dự lễ bẻ bánh 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
42 Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ 

giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ 

bánh, và cầu nguyện không ngừng. 
43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm 

thiêng dấu lạ. 
44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của 

chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người 

tuỳ theo nhu cầu. 
46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. 

Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 

Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa 

cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 6, 35 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính tôi là bánh trường 

sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát 

bao giờ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng            Mc 14, 12-16.22-26 

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là 

ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy 

muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người 

sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một 

người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 

Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 

“Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 

đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã 

được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng 

ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như 

Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc 

tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây 

là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao 

cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: 

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy 

bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây 

nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên 

Chúa.” 
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. 

Ðó là lời Chúa. 
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II. CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 

Bài đọc 1 (Truyền chức Phó Tế)                    Ds 3, 5-9 

Hãy gọi chi tộc Lê-vi lại 

và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế A-ha-ron. 

Trích sách Dân số. 
5 Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 6 “Hãy gọi chi 

tộc Lê-vi lại và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế A-ha-ron để giúp 

nó. 7 Chúng phải đảm nhiệm công việc của nó, cũng như công việc 

của toàn thể cộng đồng trước Lều Hội Ngộ, để lo phục dịch Nhà 

Tạm. 8 Chúng sẽ trông coi tất cả các vật dụng trong Lều Hội Ngộ, 

đồng thời đảm nhiệm công việc của con cái Ít-ra-en, để lo phục dịch 

Nhà Tạm. 9 Ngươi hãy trao các thầy Lê-vi cho A-ha-ron và các con 

nó như những người được dâng hiến, những người được dâng hiến 

mà con cái Ít-ra-en nộp cho nó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 1 (Truyền chức Linh Mục)    Ds 11, 11b-12.14-17.24-25a 

Ta sẽ lấy một phần Thần Khí đang ngự trên ngươi 

mà đặt trên chúng, chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân này. 

Trích sách Dân số. 
11b Ngày ấy, ông Mô-sê thưa với Đức Chúa: “Sao Ngài lại làm 

khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài 

đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? 12 Có phải con đã cưu mang 

tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại 

bảo con: ‘Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem 

vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?’ 14 Một mình con 

không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. 15 

Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu 

con đẹp lòng Ngài!- Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!” 
16 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy tập họp lại cho Ta bảy 

mươi người trong số kỳ mục Ít-ra-en, những kẻ ngươi biết là kỳ  
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mục và ký lục trong dân. Ngươi sẽ đem chúng đến Lều Hội Ngộ, để 

chúng đứng đó với ngươi. 17 Ta sẽ xuống đó nói chuyện với ngươi. 

Ta sẽ lấy một phần Thần Khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên 

chúng, chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân này, và ngươi sẽ 

không còn phải vác một mình nữa.” 
24 Ông Mô-sê ra nói lại với dân những lời của Đức Chúa. Ông 

tập họp bảy mươi người trong số kỳ mục của dân và đặt họ đứng 

chung quanh Lều. 25a Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói 

chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên 

ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 1 (Truyền chức Giám mục hay LM)    Is 61, 1-3a 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,  

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                        Tv 95, 1-2a.2b-3.10 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

3) Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 

cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường 

ngay thẳng. 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

Hoặc Ðáp ca                       Tv 109, 1.2.3.4 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

1) Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên 

hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ 

dưới chân con. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: 

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

3) Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang con nắm quyền 

thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng 

đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con. 

Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
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Đ. Muôn thuở, Con là thượng tế, theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài đọc 2 (Truyền chức Phó Tế)        1 Tm 3, 8-10.12-13 

Phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô ttông đồ gởi ông 

Timôthê. 
8 Các trợ tá phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không 

rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; 9 họ phải bảo 

toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. 10 Họ phải 

được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu 

không bị ai khiếu nại. 11 Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, 

không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. 12 Các trợ tá phải 

là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho 

tốt. 13 Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một 

chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô 

Giê-su. 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc 2 (Truyền chức GM hoặc Linh Mục)               Rm 12, 4-8 

Có những đặc sủng khác nhau,  

tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
4 Thưa anh em, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều 

bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, 5 thì chúng 

ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, 

mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của 

một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân 

sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải 

nói sao cho phù hợp với đức tin. 7 Được ơn phục vụ, thì phải phục 

vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 8 Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. 

Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. 

Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. 

Ðó là lời Chúa. 
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Bài đọc 2 (Truyền chức Giám mục)            2 Tm 1, 6-14 

Anh em phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa,  

đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi ông 

Timôthê. 
6 Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên 

Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên 

Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở 

nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức 

mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải 

làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù 

của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng 

lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và 

kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia 

việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của 

Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong 

Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu 

độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã 

tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc 

trường sinh bất tử. 11 Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin 

Mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. 
12 Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng 

tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có 

đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho 

tới Ngày đó. 
13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức 

Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã 

nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo 

toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Ga 10, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính mà Mục Tử nhân 

lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a. 

Hoặc                 2 Cr 5, 19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho 

thế gian hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa 

giải. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                      Ga 15, 9-17 

Không phải anh em đã chọn Thầy, 

nhưng chính Thầy đã chọn anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Tin Mừng              Ga 20, 19-23 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. 

 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các 

cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, 

đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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III. NHẬN CÁC ỨNG SINH 

NHẬP HÀNG PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC 

Bài đọc 1                          Đnl 1, 9-14 

Anh em hãy đề cử những người khôn ngoan,  

và tôi sẽ đặt họ làm đầu anh em  

Trích sách Đệ nhị luật. 
9 Thời ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Tôi đã nói với 

anh em: ‘Một mình tôi không thể gánh vác anh em được. 10 Đức 

Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em nên đông đúc, và 

hôm nay, coi đó: anh em nhiều như sao trên trời. 11 Nguyện Đức 

Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, tăng số anh em lên gấp ngàn 

lần và chúc phúc cho anh em như Người đã phán với anh em! 12 

Làm sao một mình tôi gánh được những phiền hà, yêu sách, tranh 

tụng của anh em? 13 Mỗi chi tộc của anh em hãy đề cử những người 

khôn ngoan, thông minh và từng trải, và tôi sẽ đặt họ làm đầu anh 

em.’ 14 Anh em đã trả lời tôi rằng: ‘Điều ông đề nghị làm, hay đó’!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi, những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

Bài đọc 2               1 Cr 12, 4-11 

Chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người  

tùy theo ý của Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
4 Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một 

Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một 

Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên 

Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi 

người một cách, là vì ích chung. 8 Người thì được Thần Khí ban cho 

ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn 

hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ 

thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng 

để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn 

nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn 

nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 
11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó 

và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 12, 26 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai phục vụ Thầy, thì hãy 

theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                    Lc 5, 1-11 

Các ông bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân 

chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 

Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh 

cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 

chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo 

thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền 

Người giảng dạy đám đông. 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã 

vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi 

sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi 

hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc 

thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 

thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su 

và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, 

thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt 

ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 

Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ 

là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 

hết mọi sự mà theo Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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IV. LỄ TRAO CÁC THỪA TÁC VỤ 

1. THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH 

Bài đọc 1                              Đnl 30, 10-14 

Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
10 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) hãy 

nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những 

mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh 

(em) trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết 

dạ. 
11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay đây, 

không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh (em). 12 Mệnh lệnh 

đó không ở trên trời, khiến anh (em) phải nói: ‘Ai sẽ lên trời lấy 

xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra 

thực hành?’ 13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh 

(em) phải nói: ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói 

cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ 14 Thật vậy, lời 

đó ở rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để 

anh (em) đem ra thực hành.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Bài đọc 2                      1 Cr 2, 1-5 

Tôi loan báo cho anh em mầu nhiệm Thiên Chúa. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ 

hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên 

Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến 

chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy 

mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có 

dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác 

thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của 

anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa 

vào quyền năng Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                   x. Lc 4, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                  Lc 4, 16-21 

Thần Khí Chúa ngự trên tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
16 Hôm ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh 

trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày 

sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách 

ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí 

Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo 

Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị 

giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả 

lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của 

Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, 

rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh quý vị vừa nghe.” 

Ðó là lời Chúa. 
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2. THỪA TÁC VIÊN GIÚP LỄ 

Bài đọc 1                         Xh 16, 2-4.12-15 

Ta sẽ làm cho bánh từ tròi mưa xuống cho các ngươi ăn. 

Trích sách Xuất hành. 
2 Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu 

trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các 

ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi 

còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông 

lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi 

phải chết đói cả lũ ở đây!” 
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ 

trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho 

mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem 

chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.” 
12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy 

bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban 

sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi 

chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương 

phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có 

một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt 

đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu?” 

Nghĩa là: “Cái gì đây?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê 

bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 77, 3 và 4bc.23-24.25 và 54 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

1) Điều chúng tôi đã từng nghe biết, do cha ông kể lại cho 

mình, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền 

uy của Chúa. 
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Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

2) Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại truyền mở rộng 

cánh thiên môn; Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống, và ban 

bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

3) Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ 

dồi dào lương thực. Chúa đưa dân vào miền thánh địa, là vùng núi 

non tay Người đã chiếm. 

Đ. Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

Bài đọc 2                        1 Cr 11, 23-26 

Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, 

là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin 

truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 
24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà 

ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy 

vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người 

nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao 

Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để 

tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần 

ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu 

chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                 Ga 6, 51 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời 

xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Ga 6, 41-51 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
41 Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã 

nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là 

ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều 

biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giê-

su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với 

tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, 

và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời 

chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa 

dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì 

sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng 

chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa 

Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 

Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa 

mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn 

thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 

bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là 

thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 

Ðó là lời Chúa. 
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TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 

CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

Bài đọc 1                            G 19, 1.23-27a 

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống. 

Trích sách Gióp. 
1  Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: 
23 “Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, 

 phải chi có người ghi vào sách, 
24 có người đục bằng sắt, trám bằng chì, 

 tạc vào đá cho đến muôn đời! 
25 Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, 

 và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. 
26 Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, 

 thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. 
27 Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, 

 Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 144, 10 và 14.15-16.17-18 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành 

tâm cầu khẩn Người. 

1) Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ 

hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ 

bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành 

tâm cầu khẩn Người. 

2) Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính 

Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật 

muôn vàn thoả thuê. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành 

tâm cầu khẩn Người. 
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3) Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương 

trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn 

Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Đ. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành 

tâm cầu khẩn Người. 

Tung hô Tin Mừng                 Ga 6, 54 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, 

thì được sống muôn đời; và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày 

sau hết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 6, 51-58 

Ai ăn thịt tôi, thì được sống muôn đời, 

và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh 

hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 

Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống.” 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm 

sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su 

nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và 

uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy 

sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật 

là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở 

lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 

và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà 

được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như 

bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 

sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ KỶ NIỆM HÔN PHỐI 

Bài đọc 1                          Cn 31, 10-13.19-20.30-31 

Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. 

Trích sách Châm ngôn. 
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang ? 

 Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, 

 chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc 

 chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, 

 rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, 

 và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ 

 và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. 

 Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa 

 mới đáng cho người đời ca tụng. 
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. 

 Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng 

 do những việc nàng làm. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 
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2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

3) Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt 

hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 

mọi cơn nguy khốn. 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

4) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những 

ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh 

phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! 

Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

Bài đọc 2                     Rm 12, 1-2.9-13 

Anh em hãy hiến dâng thân mình 

làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên 

nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh 

thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em 

thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy 

cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể 

nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái 

gì hoàn hảo. 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 

ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình 

huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ 

nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng vì có 

niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm 

cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng         1 Ga 4, 8b và 11 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta phải 

yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.  

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 19, 3-6 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 

loài người không được phân ly. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
3 Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử 

Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý 

do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này 

sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có 

nữ”, 5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó 

với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy, họ 

không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên 

Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”  

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ BẠC HÔN PHỐI 

Bài đọc 1                         Gr 31, 31-32a.33-34a 

Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới. 

Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
31 Này sẽ đến những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ lập 

với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32a không giống 

như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ 

ra khỏi đất Ai-cập. 33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà  

Ít-ra-en sau những ngày đó -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ ghi vào 

lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ 

là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. 34a Chúng sẽ 

không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: “Hãy học 

cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, 

sẽ biết Ta -sấm ngôn của Đức Chúa- 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv  111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người nào, những ưa cùng thích mệnh lệnh 

Chúa truyền ban. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                        Ep 5, 2a.21-33 

Mầu nhiệm này thật cao cả. 

Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
2a Thưa anh em, anh em hãy sống trong tình bác ái, như Đức 

Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm 

hiến lễ. 
21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. 22 

Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, 23 vì chồng 

là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính 

Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 24 Và như 

Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục 

chồng trong mọi sự như vậy. 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô 

yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; 26 như vậy, 

Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng 

sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, 

nhưng thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như 

yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 29 Quả vậy, có 

ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm 

sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội 

Thánh, 30 vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 31 Sách 

Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32 

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội 

Thánh. 33 Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, 

còn vợ thì hãy kính sợ chồng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              1 Ga 4, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 15, 12-16 

Thầy ban cho anh em điều răn này 

là anh em hãy yêu thương nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
12 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su 

nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy 

yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình 

thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 

vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em 

thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh 

em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi 

anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha 

Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” 
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 

chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, 

và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng 

Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ VÀNG HÔN PHỐI 

Bài đọc 1                         Hc 26, 1-4.13-16 

Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, 

đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Phúc thay ai cưới được vợ hiền, 

 tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. 
2  Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, 

 được an vui suốt cả cuộc đời. 
3  Vợ hiền là số tốt phận may 

 dành cho những người kính sợ Đức Chúa: 
4  Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, 

 lúc nào nét mặt cũng tươi cười. 
13 Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, 

 vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. 
14 Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, 

 không chi sánh bằng người có giáo dục. 
15 Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời; 

 không chi quý giá bằng người tiết hạnh. 
16 Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp 

 đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                Tv 102, 1-2.8 và 13. 17-18a 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 
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2) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng 

chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

3) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính 

tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao 

ước của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

Bài đọc 2                                  Pl 4, 4-9 

Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức  

Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao 

quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và 

đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì 

xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, 

đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa 

là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              1 Ga 4, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong 

tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 15, 9-12 

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn.” 
12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ VÀ VIỆN MẪU 

Bài đọc 1                              Cn 2, 1-9 

Hãy hướng lòng con theo sự hiểu biết. 

Trích sách Châm ngôn. 
1  Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy, 

 và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ, 
2  nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan, 

 và hướng lòng theo sự hiểu biết, 
3  phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, 

 và lùng kiếm như thể kho tàng, 
5  thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa, 

 và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. 
6  Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan; 

 tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. 
7  Ai ngay chính được Người trợ lực, 

 Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, 
8  giữ gìn đường nẻo người chính trực, 

 bảo vệ lối đi kẻ tín trung. 
9  Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, 

 thế nào là chính trực công minh: 

 đó là đường đưa tới hạnh phúc. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 33, 2-3.4-5.10-11.12-13 

Đ. Các con ơi hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho đường biết kính 

sợ Chúa. 

1) Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người 

chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn 

nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 
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2) Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng 

danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho 

khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 

Đ. Các con ơi hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho đường biết kính 

sợ Chúa. 

3) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người 

chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai 

tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. 

Đ. Các con ơi hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho đường biết kính 

sợ Chúa. 

4) Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính 

sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày 

hạnh phúc chứa chan? 

Đ. Các con ơi hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho đường biết kính 

sợ Chúa. 

Bài đọc 2                       1 Pr 5, 1-4 

Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                  Cl 3, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều 

khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã 

được kêu gọi đến hưởng bình an đó. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 22, 24-27 

Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm 

được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông: “Vua các 

dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự 

xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai 

lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ 

làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi 

ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế 

mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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VIII. THÁNH HIẾN TRINH NỮ VÀ TUYÊN KHẤN 

Bài đọc 1                              Is 44, 1-5 

Người này sẽ nói: tôi thuộc về Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Giờ đây, hãy lắng nghe, 

 hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta,  

 hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta tuyển chọn! 
2  Đức Chúa, Đấng tạo thành ngươi, 

 Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, 

 Đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này: 

 Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, 

 hỡi Giơ-su-run, kẻ Ta tuyển chọn! 
3  Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán 

 và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn; 

 trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí, 

 trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành. 
4 Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ, 

 như dương liễu bên dòng nước. 
5  Người này sẽ nói: tôi thuộc về Đức Chúa, 

 người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình, 

 kẻ nọ lại viết lên tay: “thuộc về Đức Chúa” 

 và lấy tên Ít-ra-en đặt cho mình. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10.12 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống 

và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca 

tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
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2) Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con 

xin đến! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

5) Phần Ngài, muôn lạy Chúa, xin chớ ngừng âu yếm cảm 

thương con. Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con 

mãi. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Bài đọc 2                            Rm 12, 1-13 

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, 

thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên 

nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh 

thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em 

thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy 

cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể 

nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái 

gì hoàn hảo. 
3 Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với 

từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, 

nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng 

đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. 4 Cũng như trong một thân 

thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một  



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

chức năng, 5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân 

thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như 

những bộ phận của một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng 

khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được 

ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 7 Được ơn 

phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 8 Ai khuyên 

răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ 

toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm 

ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau với tình 

huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, không trễ 

nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng vì có 

niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm 

cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                  Gl 6, 14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, 

ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 

vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 19, 16-26 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa 

Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 17 

Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt 

lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 
18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không 

được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được 

trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha 

kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 

Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi 

còn thiếu điều gì nữa không?” 21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn 

nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người 

nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của 

cải. 
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy 

bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói 

cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu 

vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng 

sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?’ 26 Đức Giê-su nhìn thẳng 

vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, 

nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

Bài đọc 1                         Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10 

Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách Luật. 

Trích sách Nơ-khe-mi-a. 
2 Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt 

cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi 

khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách 

Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 

Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật. 
4a Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc 

này. 5 Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao 

hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. 6 Bấy 

giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân 

giơ tay lên đáp rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ sấp mặt sát đất mà 

thờ lạy Đức Chúa. 8 Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải 

thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được 

những gì các ông đọc. 
9 Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm 

kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật 

Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến 

cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương 

khóc lóc.” Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời 

sách Luật. 10 Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy 

về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không 

sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh 

em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh 

em.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 18B. 8.9.10.15 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 
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1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

4) Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, 

cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao 

tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. 

Bài đọc 2                               1 Pr 2, 4-9 

Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá 

sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
4 Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá 

sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa 

và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên 

đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để 

Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế 

thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có 

lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý 

được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải 

thất vọng. 
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với 

những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng 

góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. 

Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như  
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vậy. 9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư 

tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền 

những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. 2 Sb 7, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Ta đã chọn và thánh hóa 

nhà này, để Danh Ta ngự nơi dâyđến muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Ga 2, 13-22 

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên 

thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán 

chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền 

lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi 

Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và 

lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: 

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành 

nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong 

Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 

thân. 
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ 

cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19 Đức Giê-su 

đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây 

dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi 

sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được 

sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân 

thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ 

lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su 

đã nói. 

Ðó là lời Chúa. 
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CUNG HIẾN BÀN THỜ 

Bài đọc 1                           Gs 8, 30-35 

Ông Giô-suê dựng bàn thờ kính Đức Chúa. 

Trích sách Giô-suê. 
30 Bấy giờ, ông Giô-suê dựng bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên 

Chúa của Ít-ra-en, trên núi Ê-van, 31 theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung 

của Đức Chúa, đã truyền cho con cái Ít-ra-en, như đã chép trong 

Sách Luật Mô-sê: đó là một bàn thờ bằng đá nguyên vẹn, chưa có 

đồ sắt chạm tới. Trên đó, người ta dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa 

và dâng lễ kỳ an. 
32 Ông Giô-suê cho khắc bản sao Luật Mô-sê trên những tảng 

đá; ông Mô-sê đã viết Luật đó trước mặt con cái Ít-ra-en. 33 Toàn 

thể Ít-ra-en, các bậc kỳ mục, kinh sư và thẩm phán đều đứng hai bên 

Hòm Bia, đối diện với các tư tế Lê-vi khiêng Hòm Bia Giao Ước 

của Đức Chúa, người ngoại kiều cũng như người bản xứ, một nửa 

đứng trước núi Gơ-ri-dim, một nửa đứng trước núi Ê-van, để theo 

lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, dân Ít-ra-en được chúc 

phúc trước. 34 Sau đó, ông Giô-suê đọc mọi lời của Lề Luật, -những 

lời chúc phúc và những lời nguyền rủa-, theo như mọi điều đã ghi 

trong Sách Luật. 35 Không có lời nào ông Mô-sê đã truyền viết ra, 

mà ông Giô-suê lại không đọc trước mặt toàn thể cộng đồng  

Ít-ra-en, gồm cả đàn bà, trẻ con và ngoại kiều cùng đi chung với họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 83, 3.4.5 và 10.11 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 
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2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

3) Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát 

mừng Ngài. Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn 

đến, gương mặt đấng Ngài đã xức dầu. 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. 

Bài đọc 2                              Dt 13, 8-15 

Chúng ta có một bàn thờ; những gì dâng trên đó,  

các người lo việc phụng tự trong lều không có quyền ăn. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
8 Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như 

vậy mãi đến muôn đời. 9 Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê 

hoặc anh em. Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không 

phải bằng đồ ăn thức uống, là những thứ chẳng sinh ích gì cho 

những người giữ luật Mô-sê về chuyện ăn uống. 10 Chúng ta có một 

bàn thờ; những gì dâng trên đó, các người lo việc phụng tự trong 

Lều không có quyền ăn. 11 Vị thượng tế mang máu thú vật vào cung 

thánh để dâng làm của lễ đền tội; nhưng thây các thú vật đó đều bị 

thiêu ở ngoài trại. 12 Vì thế, Đức Giê-su đã chịu khổ hình ngoài cửa 

thành, lấy máu mình mà thánh hoá toàn dân. 13 Vậy ta hãy ra khỏi 

trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã 

chịu. 14 Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, 

nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. 15 Vậy nhờ Người, chúng 

ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, 

tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    Ed 37, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Nhà của Ta sẽ ở giữa 

chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 23-24 

Hãy đi làm hòa với người anh em trước đã, 

rồi trở lại dâng lễ vật. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
23 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu khi anh 

sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có 

chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi 

làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU 

CẦU CHO HỘI THÁNH TOÀN CẦU 

Bài đọc 1                                Is 60,1-6 

Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Đứng lên, bừng sáng lên! Giê-ru-sa-lem hỡi, 

 Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. 

 Vinh quang của Đức Chúa  

 như bình minh chiếu toả trên ngươi. 
2  Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,  

 và mây mù phủ lấp chư dân; 

 còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu toả, 

 vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. 
3  Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, 

 vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 
4  Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, 

 tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: 

 con trai ngươi từ phương xa tới, 

 con gái ngươi được ẵm bên hông. 
5  Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, 

 lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, 

 vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, 

 của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:  

 tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, 

 đều mang theo vàng với trầm hương, 

 và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                      Tv 66, 2-3.5.7-8 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 
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1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

3) Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi 

toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

Bài đọc 2                     Ep 2, 19-22 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng            Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng đá, trên 

tảng đá này,Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA  

HOẶC ĐỨC GIÁM MỤC KỶ NIỆM NGÀY ĐẮC CỬ 

Bài đọc 1                             Is 61, 1-3a 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài đọc 1                Cv 20, 17-18a.28-32.36 

Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên  

mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc,  

hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
17 Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông Phao-lô sai người đi mời các kỳ mục 

trong Hội Thánh Ê-phê-xô. 18a Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ: 
28 “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn 

chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn 

dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu  
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của chính mình.” 
29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ 

đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa 

hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều 

sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải 

canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng 

khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.” 
32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời 

ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được 

hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh 

hiến.” 
36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối 

xuống cầu nguyện.  

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Bài đọc 2               1 Cr 9, 16-19.22-23 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 

Trích thư thư nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 

lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý 

làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không 

tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là 

phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng 

không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi 

đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều 

người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục 

những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 

cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những 

điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 28, 19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy 

cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 

thế. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 21, 15-17 

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh  

Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 

Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 

Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” 

Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy 

không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con 

yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU NGUYỆN KHI CHỌN 

ĐỨC THÁNH CHA HOẶC GIÁM MỤC 

Bài đọc 1                             Is 61, 1-3a 

Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 88, 4-5.21-22.25 và 27 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

1) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã 

thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

2) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong 

Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố 

vững vàng. 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 
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3) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, 

Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân 

Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! 

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. 

Bài đọc 2                      Ep 4, 11-16 

Đức Ki-tô làm cho toàn thân lớn lên 

và được xây dựng trong tình bác ái. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
11 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, 

người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ 

khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được 

chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 
13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và 

trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng 

thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng 

đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những 

kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác 

lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng 

ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là 

Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn 

thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và 

mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm 

cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 10, 11 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân 

lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 15, 9-17 

Chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, 

drae ra đi, sinh được hoa trái. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn. 
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả 

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của 

mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những 

điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 

vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO CÔNG ĐỒNG HOẶC THƯỢNG HỘI ĐỒNG 

Bài đọc 1                              Đnl 30, 10-14 

Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
10 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) hãy 

nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những 

mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh 

(em) trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết 

dạ. 
11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay đây, 

không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh (em). 12 Mệnh lệnh 

đó không ở trên trời, khiến anh (em) phải nói: ‘Ai sẽ lên trời lấy 

xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra 

thực hành?’ 13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh 

(em) phải nói: ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói 

cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ 14 Thật vậy, lời 

đó ở rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để 

anh (em) đem ra thực hành.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 
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Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Bài đọc 2                              Pl 2, 1-4 

Hãy có cùng một cảm nghĩ, 

cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn. 
1 Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại 

cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu 

chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân 

tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui 

của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng 

mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm 

chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà 

coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng 

mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 16, 13a; 14, 26d 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người 

sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, và sẽ làm cho anh em nhớ lại 

mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 18, 15-20 

Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 

thì có Thầy ở đấy, giữa họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh 

em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh 

với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được 

người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một 

hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời 

hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa 

Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó 

như một người ngoại hay một người thu thuế. 
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những 

điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi 

những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” 
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong 

anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên 

trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 

thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO CÁC LINH MỤC 

Bài đọc 1                             Is 61, 1-3a 

Thần khí của Đức Chúa sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. 

Trích sách Giô-suê. 
1  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, 

 vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 

 sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 

 băng bó những tấm lòng tan nát, 

 công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, 

 ngày phóng thích cho những tù nhân, 
2  công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, 

 một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; 

 Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 
3a  tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on 

 tấm khăn đại lễ thay tro bụi, 

 dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 

 áo ngày hội thay tâm thần sầu não. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn 

náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản 

nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng 

con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

2) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm 

trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, 

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. 

Bài đọc 2                        2 Cr 4, 1-2.5-7 

Chúng tôi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa; 

còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giê-su. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi 

công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, 

chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, 

và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên 

Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi 

để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. 
5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 

Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của 

anh em, vì Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 

sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng 

chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh 

quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 
7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình 

sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, 

chứ không phải từ chúng tôi. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chúa Cha đã yêu mến Thầy 

thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại 

trong tình thương của Thầy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Lc 10, 1-9 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các 

nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra 

gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên 

con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên 

hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 

an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì 

bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được 

trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 
9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều 

Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”  

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO CÁC THỪA TÁC VIÊN 

TRONG HỘI THÁNH 

Bài đọc 1               1 Cr 9, 16-19.22-23 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 

lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. 

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý 

làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không 

tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là 

phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng 

không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi 

đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều 

người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục 

những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 

cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những 

điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 18B, 8.9.10.11 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

1) Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

2) Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

3) Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

4) Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

Đ. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Tung hô Tin Mừng          1 Cr 1, 23a-24b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị 

đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 20, 20-28 

Chén của Thầy, các người sẽ uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức  

Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 
21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai 

con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong 

Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người 

xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: 

“Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ 

uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có 

quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới 

được.”  
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 

Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh 

các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy 

quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai 

muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 

Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.  
28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục 

vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc 

muôn người.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO TU SĨ 

Bài đọc 1                             Is 61, 9-11 

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
9  Có lời Đức Chúa phán với dân Người: 

 “Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, 

 và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. 

 Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng 

 các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. 
10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, 

 nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! 

 Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 

 choàng cho tôi đức chính trực công minh, 

 như chú rể chỉnh tề khăn áo,  

 tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, 

 như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, 

 Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, 

 làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 148, 1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Bài đọc 2                          1 Cr 1, 22-31 

Chúng tôi rao giảng một Đáng Ki-tô bị đóng đinh. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
22 Thưa anh em, trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm 

thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là  

Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn 

hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa 

còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được 

Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước 

mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, 

thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; 28 những 

gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 

Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ 

Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, 

Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát  
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xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 

thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự 

hào thì hãy tự hào trong Chúa.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với 

người ấy. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái 

biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO NGƯỜI ĐƯỢC ƠN GỌI 

LÀM LINH MỤC HAY TU SĨ 

Bài đọc 1                            St 12, 1-4a 

Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng mà đi! 

Trích sách Sáng thế. 
1 Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng 

và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho 

ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi 

ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; 

Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. 

Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” 
4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 83, 3.4.6 và 8a.11 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

1) Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn 

viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên 

Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

2) Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, 

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt 

con, bên bàn thờ của Chúa! 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

3) Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc 

mộng hành hương. Càng tiến lên, họ càng mạnh bước. 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 
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4) Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày. 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác 

nhân! 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

Bài đọc 2                                 2 Cr 5, 14-20 

Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì 

chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 

mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để 

những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống 

cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan 

điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo 

quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người 

như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo 

mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do 

bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được 

hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật 

vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng              Ga 15, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy 

sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                     Mc 10, 17-27 

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
17 Một hôm, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy 

đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su 

đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, 

chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, 

hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 

đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta 

và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một 

điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 

đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con 

lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 

Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế 

thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và 

nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên 

Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 

được.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO GIÁO DÂN 

Bài đọc 1                         Ed 36, 24-28 

Ta sẽ quy tụ ác ngươi ại từ khắp các nước. 

Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
24 Đức Chúa phán như sau: “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các 

dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các 

ngươi về đất của các ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên 

các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch 

mọi ô uế và mọi tà thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim 

mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim 

bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả 

tim bằng thịt. 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, 

Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết 

của Ta và đem ra thi hành. 28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã 

ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta 

sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 84, 2-4.5-6.7-8 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

1) Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà 

Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi 

lầm, cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con 

về, đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, 

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ? 
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Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

3) Nào chẳng phải chính Ngài, sẽ lại làm cho chúng con được 

sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài? Lạy Chúa, xin tỏ cho 

chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Bài đọc 2                                 Ep 1, 3-10a 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức  

Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của 

Người. 
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định 

cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen 

ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta, trong Thánh Tử 

yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta 

được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong 

phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng 

với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên 

ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương, Người đã định từ 

trước trong Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là 

quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức  

Ki-tô. 

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                Mt 5, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ 

sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mc 3, 31-35 

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Một hôm, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho 

gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. 

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em 

Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi 

chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi 

hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ 

tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO CÁC KI-TÔ HỮU 

ĐƯỢC HIỆP NHẤT 

Bài đọc 1                        Ed 37, 15-19.21b-22.26-28 

Chúng sẽ không còn là hai dân tộc. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
15 Trong những ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 16 

“Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một miếng gỗ và viết lên đó: 

“Giu-đa và con cái Ít-ra-en liên minh với nó. Rồi ngươi lại lấy một 

miếng gỗ khác và viết lên đó: “Giu-se -cây gỗ của Ép-ra-im- và toàn 

thể nhà Ít-ra-en liên minh với nó. 17 Đoạn ngươi ráp hai miếng lại 

với nhau cho thành một miếng duy nhất; chúng chỉ còn là một trong 

tay ngươi. 18 Khi con cái của dân ngươi hỏi ngươi rằng: “Ông không 

cho chúng tôi biết ông muốn ám chỉ cái gì sao?, 19 ngươi hãy bảo 

chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này chính Ta sẽ 

lấy miếng gỗ của Giu-se -đang ở trong tay Ép-ra-im- và các chi tộc 

Ít-ra-en liên minh với nó, sẽ đặt dựa vào miếng gỗ của Giu-đa; Ta sẽ 

làm cho chúng thành một miếng gỗ duy nhất và chúng sẽ chỉ là một 

trong tay Ta.” 
21b “Này chính Ta sẽ lấy con cái Ít-ra-en từ giữa các dân tộc 

chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng 

về đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy 

nhất trong xứ, trên các núi Ít-ra-en; tất cả chúng chỉ có một vua duy 

nhất; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai 

vương quốc. 26 Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an; đó sẽ là 

giao ước vĩnh cửu đối với chúng, Ta sẽ định cư chúng, cho chúng 

sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho 

đến muôn đời. 27 Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa 

của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. 28 Bấy giờ, các dân tộc sẽ 

nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hoá Ít-ra-en, khi Ta đặt 

thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.”  

Ðó là lời Chúa 
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Ðáp ca                             Gr 31, 10.11-12ab.13-14 

Đ. Lạy Chúa, xin thâu tập dân Ngài đã bị phân tán. 

1) Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Đức Chúa, và loan đi các đảo 

xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en, cũng chính Người sẽ thâu 

tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Đ. Lạy Chúa, xin thâu tập dân Ngài đã bị phân tán. 

2) Vì Đức Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi 

tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on, lũ lượt 

kéo nhau về hưởng ân lộc Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin thâu tập dân Ngài đã bị phân tán. 

3) Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng 

bừng. Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, 

sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon, Ta đãi hàng tư tế, và 

dân Ta hưởng ân lộc dư đầy, sấm ngôn của Đức Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin thâu tập dân Ngài đã bị phân tán. 

Bài đọc 2                          1 Cr 1, 10-13 

Đừng để có sự chia rẽ giữa anh em. 

Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, 

và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, 

một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của 

bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. 12 Tôi 

muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về 

ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi 

thuộc về Đức Ki-tô.”  
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13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-

lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã 

chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 17, 21 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Lạy Cha, xin cho tất cả nên 

một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng 

Cha đã sai con. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Ga 17, 11b-19 

Lạy Cha, xin cho họ nên một trong chúng ta! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
11 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh ha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, 

con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã 

canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư 

hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, 

và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng 

trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, 

và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con 

đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế 

gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về 

thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy 

sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con 

đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin 

thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 

hiến.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG 

CHO CÁC DÂN TỘC 

Bài đọc 1                                 Is 2, 1-5 

Dân dân lũ lượt đưa nhau lên núi Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về 

Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 
2  Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa 

 đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, 

 vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. 

 Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 
3  nước nước dập dìu kéo nhau đi. 

 Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, 

 lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, 

 để Người dạy ta biết lối của Người, 

 và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. 

 Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, 

 từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 
4  Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia 

 và phân xử cho muôn dân tộc. 

 Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, 

 rèn giáo mác nên liềm nên hái. 

 Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, 

 và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 
5  Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, 

 ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                               Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a 

Đ. Hãy kể cho muon dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi 

toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! 

Đ. Hãy kể cho muon dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

2) Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn 

dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công 

của Người. 

Đ. Hãy kể cho muon dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

3) Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,dâng Chúa quyền lực 

và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Hãy kể cho muon dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 

4) Hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, 

hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua 

hiển trị. 

Đ. Hãy kể cho muon dân được biết, những kỳ công Chúa làm. 

Hoặc: 

Đ. Anh em hãy đi khắp thế giới, giảng dạy cho muôn dân. 
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Bài đọc 2                            Rm 10, 9-18 

Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? 

Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
9 Thưa anh em, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, 

và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi 

chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới 

được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 
11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 

Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người  

Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với 

tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh 

Đức Chúa sẽ được cứu thoát. 
14 Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao 

họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có 

ai rao giảng? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như 

có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng! 16 

Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính 

ngôn sứ I-sai-a đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con 

giảng? 17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là 

nghe công bố lời Đức Ki-tô. 
18 Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? 

Có chứ! 

Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu, 

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mc 16, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy đi khắp tứ 

phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 28, 16-20 

Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân,  

nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi 

Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông 

bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói 

với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO CÁC KI-TÔ HỮU 

BỊ BÁCH HẠI 

Bài đọc 1                        Et 4, 17b-17c.17e-17h 

Xin Chúa tha cho dân ngài, vì thù địch  

những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài. 

Trích sách Ét-te. 
17 b) Ngày ấy, ông Moóc-đo-khai cầu xin với Chúa rằng; 

 “Lạy Chúa, Chúa là Vua toàn năng, 

 Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. 

 Khi Chúa muốn cứu độ Ít-ra-en, 

 nào ai đương đầu nổi với Ngài! 
17 c) Chính Ngài đã tạo dựng trời đất 

 và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. 

 Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật. 

 Ai chống lại được Ngài? 
17 e) Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa. 

  Chúa là Vua, là Thiên Chúa tổ phụ Áp-ra-ham, 

  xin tha cho dân Ngài, 

  vì thù địch đang để tâm để ý chúng con 

  nhằm tìm cách huỷ diệt. 

  Chúng những mong phá huỷ 

  phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài. 
17 g) Xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, 

 dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai-cập. 
17 h) Xin nghe lời con nguyện 

 mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. 

 Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con,  

 xin biến thành hoan lạc 

 để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. 

 Xin Ngài đừng huỷ diệt 

 đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                    Tv 26, 1.2.3.5 

Đ. Xin chớ bỏ rơi con, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Hoặc: 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 

người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? 

Đ. Xin chớ bỏ rơi con, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Hoặc: 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

2) Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính 

đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. 

Đ. Xin chớ bỏ rơi con, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Hoặc: 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

3) Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có 

phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. 

Đ. Xin chớ bỏ rơi con, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Hoặc: 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

4) Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều 

thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. 

Đ. Xin chớ bỏ rơi con, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Hoặc: 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 
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Bài đọc 2                              Pl 1, 27-30 

Nhờ Đức Ki-tô, anh em đã được phúc 

là được chịu đau khổ vì Người. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
27 Thưa anh em, anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin 

Mừng của Đức Ki-tô. Như thế, dù tôi có đến thăm anh em hay vắng 

mặt đi nữa, tôi vẫn muốn được nghe người ta nói về anh em là anh 

em luôn đứng vững, cùng chung một tinh thần, một lòng một dạ 

cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại cho anh em. 
28 Về bất cứ điều gì, đừng sợ những kẻ chống đối anh em: đó là dấu 

chỉ cho thấy họ sẽ bị hư vong, còn đối với anh em, thì lại là dấu chỉ 

ơn cứu độ. Điều ấy là ân huệ Thiên Chúa ban. 29 Quả thế, nhờ Đức 

Ki-tô, anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn 

được chịu đau khổ vì Người. 30 Nhờ vậy, anh em được tham dự 

cùng một cuộc chiến mà anh em đã thấy tôi phải đương đầu trước 

kia, và nay anh em nghe biết là tôi vẫn còn tiếp tục.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                      Mt 5, 10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:  
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,  

 vì Nước Trời là của họ.  
4  Phúc thay ai hiền lành,  

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,  

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình,  

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,  

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy  

 mà bị người ta sỉ vả, bách hại  

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12a Anh em hãy vui mừng hớn hở,  

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO TỔ QUỐC 

CẦU CHO NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CÁC QUỐC GIA 

CẦU CHO CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC PHÁT TRIỂN 

Bài đọc 1                           Is 32, 15-18 

Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hòa bình. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
15 Trong những ngày ấy, từ trên cao 

 thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. 

 Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, 

 và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. 
16 Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, 

 và đức công minh trong vườn cây ăn trái. 
17 Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình. 

 Thành quả của đức công minh 

 Sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu 
18 Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, 

 trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 84, 9ab và 10. 11-12.13-14 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban 

ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người, hằng 

chiếu toả trên đất nước chúng ta. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 
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3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ 

sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho 

Người đặt bước chân. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

Bài đọc 2                            Ep 4, 30-5,2 

Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, 

nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
4.30 Thưa anh em, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của 

Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày 

cứu chuộc. 31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, 

hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. 32 Trái lại, 

phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho 

nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. 
5.1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái 

được Người yêu thương, 2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức 

Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm 

hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 25, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sưanx cho các ngươi, 

ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 38-48 

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
38 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy 

bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên 

phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để 

lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có 

người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai 

xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. 
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy 

ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu 

nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới 

được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người 

cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có 

công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế 

sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có 

làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế 

sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là 

Đấng hoàn thiện”. 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ 

Bài đọc 1                                 Is 9, 1-6 

Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm 

 đã thấy một ánh sáng huy hoàng; 

 đám người sống trong vùng bóng tối, 

 nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 
2  Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, 

 đã tăng thêm nỗi vui mừng. 

 Họ mừng vui trước nhan Ngài 

 như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, 

 như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 
3  Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, 

 và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy 

 như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. 
4  Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần 

 và mọi áo choàng đẫm máu 

 sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 
5  Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, 

 một người con đã được ban tặng cho ta. 

 Người gánh vác quyền bính trên vai, 

 danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,  

 Thần Linh dũng mãnh, 

 người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. 
6  Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận 

 cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít. 

 Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền 

 trên nền tảng chính trực công minh, 

 từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, 

 Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 71, 1-2.3-4ab.7-8.12-13.17 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài 

theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý 

vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ 

kẻ khó nghèo. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này 

qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

4) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

5) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 
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Bài đọc 2                          Pl 4, 6-9 

Bình an của Thiên Chúa sẽ giữ cho lòng trí anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 
6 Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi 

hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi 

bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và 

bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ 

cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, 

thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực 

tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, 

những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những 

gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì 

hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh 

em.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 14, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Thầy để lại bình an cho anh 

em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 14, 23-29 

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 

và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì 

không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của 

Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng 

Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng 

đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 

Thầy đã nói với anh em.” 
27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình 

an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh 

em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: 

‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì 

hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa 

Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi 

sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO VIỆC HÒA GIẢI 

Bài đọc 1                                 Is 55, 1-3.6-9 

Hãy tìm Đức Chúa. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Đức Chúa phán như sau: 

 Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! 

 Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; 

 đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. 
2  Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, 

 tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? 

 Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, 

 được thưởng thức cao lương mỹ vị. 
3  Hãy lắng tai và đến với Ta,  

 hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. 

 Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, 

 để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít. 
6 Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, 

 kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. 
7  Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, 

 người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có 

 mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -, 

 về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. 
8  Thật vậy, tư tưởng của Ta  

 không phải là tư tưởng của các ngươi, 

 và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta 

 - sấm ngôn của Đức Chúa. 
9  Trời cao hơn đất chừng nào 

 thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, 

 và tư tưởng của Ta  

 cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                           Tv 50, 3-4.12-13.14-15 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

2) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

3) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho 

người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. 

Bài đọc 2                         2 Cr 5, 17-6,2 

Hãy làm hòa với Thiên Chúa. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
5.17 Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. 

Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do bởi 

Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà 

giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật vậy, 

trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng 

tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức 

Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. 

Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà 

với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã 

biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho  
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chúng ta nên công chính trong Người. 
6.1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh 

em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở 

nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào 

thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời 

Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                      Mc 1, 15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Lc 15, 1-3.11-32 

Thưa cha, con thật đắc tội. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui 

tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu 

và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn 

này: 
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha 

rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và 

người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ 

thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, 

phung phí tài sản của mình. 
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy 

một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 

nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh 

ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét 

cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự 

nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo 

thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha  
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và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm 

công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.  

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh 

lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ 

người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ 22 Nhưng người cha liền bảo 

các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn 

vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo 

làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà 

nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. 
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta 

về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một 

người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: ‘Em 

cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 

khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng 

cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời 

con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha 

cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn 

thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn 

điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’  
31 Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở 

với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta 

phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, 

đã mất mà nay lại tìm thấy.’ 

Ðó là lời Chúa. 
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THỜI CHIẾN TRANH VÀ HỖN LOẠN 

Bài đọc 1                              Mk 4, 1-4 

Thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 

Trích sách ngôn sứ Mi-kha. 
1  Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa 

 đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, 

 vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. 

 Nước nước dập dìu đưa nhau tới, 
2  dân dân lũ lượt kéo nhau đi. 

 Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, 

 lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, 

 để Người dạy ta biết lối của Người 

 và bước theo đường Người chỉ vẽ.” 

 Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, 

 từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 
3  Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước 

 và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. 

 Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, 

 rèn giáo mác nên liềm nên hái. 

 Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau 

 và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 
4  Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, 

 không còn ai quấy phá. 

 Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 71, 1-2.3-4ab.7-8.12-13.17 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài 

theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý 

vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ 

kẻ khó nghèo. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này 

qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

4) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

5) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 
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Bài đọc 2                      Gl 5, 17-26 

Những việc do tính xác thịt gây ra là hận thù, 

nóng giận, tranh chấp, chia rẽ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Galát. 
17 Thưa anh em, tính xác thịt thì ước muốn những điều trái 

ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái 

ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không 

làm được điều anh em muốn. 18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng 

dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. 19 Những việc do 

tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 
20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, 

tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những 

điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng 

bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước 

Thiên Chúa. 22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình 

an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23 hiền hoà, tiết độ. 

Không có luật nào chống lại những điều như thế. 24 Những ai thuộc 

về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng 

với các dục vọng và đam mê. 
25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí 

mà tiến bước. 26 Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích 

nhau, đừng ganh tỵ nhau.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                        Mt 5, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ 

sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 15, 9-12 

Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 

em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 

của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được 

hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn.” 
12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như 

Thầy đã yêu thương anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

THÁNH LỄ TẤT NIÊN THÁNH LỄ GIAO THỪA 

MỒNG MỘT TẾT: MẪU A MỒNG MỘT TẾT: MẪU B 

MỒNG MỘT TẾT: MẪU C MỒNG HAI TẾT 

MỒNG BA TẾT ĐẦU NĂM DÂN SỰ TẾT TRUNG THU 

 

THÁNH LỄ TẤT NIÊN 

Ca nhập lễ            x. Ep 5, 19-20 

Đàn hát lên! Nhờ Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình, dâng 

Thiên Chúa là Cha. Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử, vì 

Người ban muôn phúc lộc chan hòa. 

Bài đọc 1                               Is 63, 7-9 

Tôi xin dâng lời ca tụng Đức Chúa, 

vì lòng nhân hậu lớn lao của Người. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
7  Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, 

 dâng lời ca tụng Đức Chúa, 

 vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, 

 vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en, 

 vì những gì Người đã thực hiện, 

 bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. 
8  Người đã phán: “Thật, chúng là dân của Ta, 

 là những đứa con không biết lừa dối!” 

 Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh, 
9  trong mọi cơn quẫn bách. 

 Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, 

 nhưng là chính tôn nhan Người. 

 Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, 

 đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 135, 1 và 3.4 và 23.25-26 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

2) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục 

nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

3) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Bài đọc 2                              1 Cr 1, 3-9 

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa 

Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ 

Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong 

Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương 

diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của 

Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào 

lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong 

lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh 

quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc 

đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày  
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của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung 

thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người 

là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                       Lc 1, 49 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết 

bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 39-55 

Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả: 

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,  

 Người đoái thương nhìn tới;  

 từ nay, hết mọi đời  

 sẽ khen tôi diễm phúc. 
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi  

 biết bao điều cao cả,   



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 
 

 danh Người thật chí thánh chí tôn! 
50 Đời nọ tới đời kia,  

 Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,  

 dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,  

 Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,  

 người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,  

 vì Người nhớ lại lòng thương xót  

 dành cho tổ phụ Áp-ra-ham  

 và cho con cháu đến muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ             Tv 115, 12-13 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban 

cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

THÁNH LỄ GIAO THỪA 

Ca nhập lễ                    Tv 133, 3 

Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn 

ngàn phúc cả, từ núi thánh Xi-on. 

Bài đọc 1                            Ds 6, 22-27 

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. 

Trích sách Dân số. 
22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 “Hãy nói với A-ha-ron và 

các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói 

thế này: 
24 “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)! 
25 Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em), 

  và dủ lòng thương anh (em)! 
26 Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,  

 và ban bình an cho anh (em)! 
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của 

danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Tv 120, 1-2.3-4.5-6.7-8 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

1) Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi 

nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 
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2) Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin 

Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ 

quên cho đành! 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

3) Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn 

chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không 

tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

4) Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh 

mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho 

đến mãi muôn đời. 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả 

đất trời. 

Bài đọc 2                     1 Tx 5, 16-26.28 

Hãy cầu nguyện không ngừng. 

Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
16 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu 

nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em 

hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô  

Giê-su. 19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn 

nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều 

xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá 

toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh 

em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức 

Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là  
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Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.  
25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi 

nữa. 26 Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. 28 

Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 

ta.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     Lc 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 

Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 5, 1-10 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:  
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,  

 vì Nước Trời là của họ.  
4  Phúc thay ai hiền lành,  

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,  

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình,  

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,  

 vì Nước Trời là của họ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ca hiệp lễ                       Dt 13, 8 

Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và 

như vậy mãi đến muôn đời. 
 

LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

MỒNG MỘT TẾT: MẪU A 

Ca nhập lễ            x. Dc 2, 11-12 

Tiết đông nay đã qua rồi, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên 

thềm. Ngàn hoa rực rỡ vươn lên, tỏa hương ngào ngạt khặp miền 

đồng quê. Mùa vui hát lại trở về, tiếng chim gáy đã vẳng nghe thon 

làng. 

Hoặc:            Tv 66, 2-3 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Bài đọc 1                            St 1, 14-18 

Phải có những vầng sáng … xác định các đại lễ, ngày và năm. 

Trích sách Sáng thế. 
14 Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, 

để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày 

và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt 

đất.” Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng 

sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển 

đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng 

sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và 

đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                 Tv 36, 3-4.5-6.23-24.25-26 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

3) Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường 

lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có 

Chúa cầm tay. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 

4) Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị 

bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông 

cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 
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Bài đọc 2                          Pl 4, 4-8 

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Phi-líp-phê. 
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 

Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống 

hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin 

và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 

thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 

mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức  

Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao 

quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và 

đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì 

xin anh em hãy để ý.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi 

Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 6, 25-34 

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa  

và đức công chính của Người. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

 25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho 

anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo 

cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và 

thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng 

không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em 

trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 
27 Hỏi có ai trong anh em, có thể nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình 

thêm được dù chỉ một gang không?  
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa 

huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm 

lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả 

vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một 

bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng 

vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là 

anh em, ôi những kẻ kém tin!  
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay 

mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha 

anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước 

hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, 

còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng 

lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái 

khổ của ngày ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 28, 20 

Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

MỒNG MỘT TẾT: MẪU B 

Ca nhập lễ            x. Dc 2, 11-12 

Tiết đông nay đã qua rồi, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên 

thềm. Ngàn hoa rực rỡ vươn lên, tỏa hương ngào ngạt khặp miền 

đồng quê. Mùa vui hát lại trở về, tiếng chim gáy đã vẳng nghe thon 

làng. 

Hoặc:            Tv 66, 2-3 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Bài đọc 1                           Is 65, 17-21 

Này Ta sáng tạo trời mới đất mới. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
17 Đức Chúa phán như sau: 

 “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, 

 không còn ai nhớ đến thuở ban đầu  

 và nhắc lại trong tâm trí nữa. 
18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan 

 vì những gì chính Ta sáng tạo. 

 Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ 

 và dân ở đó thành nỗi vui mừng. 
19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ,  

 vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. 

 Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. 
20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu 

 và người già tuổi thọ không tròn; 

 vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, 

 và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. 
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21 Người ta sẽ xây nhà và được ở, 

 sẽ trồng nho và được ăn trái.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 29, 2.5-6.11-12.13 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh 

danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông 

về đã vọng tiếng hò reo. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 

phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc 

cho con lễ phục huy hoàng. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

4) Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy 

Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 
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Bài đọc 2                       Kh 21, 1-6 

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã 

biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là 

Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng 

như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía 

ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, 

Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính 

Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước 

mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và 

đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 
5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi 

Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và 

chân thật.” 6 Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha và 

Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai 

khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     1 Ga 2, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, 

tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 43-48 

Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
43 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn 

Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những 

kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái 

của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của 

Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 

xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh 

em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? 

Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu 

anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ 

thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng 

hoàn thiện.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 28, 20 

Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

 

LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

MỒNG MỘT TẾT: MẪU C 

Ca nhập lễ            x. Dc 2, 11-12 

Tiết đông nay đã qua rồi, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên 

thềm. Ngàn hoa rực rỡ vươn lên, tỏa hương ngào ngạt khặp miền 

đồng quê. Mùa vui hát lại trở về, tiếng chim gáy đã vẳng nghe thon 

làng. 

Hoặc:            Tv 66, 2-3 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Bài đọc 1                               Is 11, 1-9 

Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1  Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, 

 từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 
2  Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: 

 thần khí khôn ngoan và minh mẫn, 

 thần khí mưu lược và dũng mãnh, 

 thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 
3  Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, 

 Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, 

 cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 
4  nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, 

 và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. 

 Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, 

 hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. 
5  Đai thắt ngang lưng là đức công chính, 

 giải buộc bên sườn là đức tín thành. 
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6  Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. 

 Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 

 một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. 
7  Bò cái kết thân cùng gấu cái, 

sư tử cũng ăn rơm như bò. 
8  Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, 

 trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 
9  Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá 

 trên khắp núi thánh của Ta, 

 vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, 

 cũng như nước lấp đầy lòng biển. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 71, 3.7-8.12-13.17 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

1) Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý 

vạn dân. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

2) Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, 

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này 

qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

3) Người giải thoát bần dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không 

chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống 

dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 
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4) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa 

dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được 

chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ. Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị 

đến muôn đời. 

Bài đọc 2                              Cl 3, 12-17 

Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê. 
12 Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng 

và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải 

trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 

vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em 

phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn 

bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 

thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi 

vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. 

Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để 

tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên 

Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh 

hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 14, 23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến 

với người ấy. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 14, 23-27 

Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy 

và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì 

không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của 

Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng 

Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng 

đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 

Thầy đã nói với anh em. 
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình 

an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. 

Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                    Mt 28, 20 

Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

MỒNG HAI TẾT 

Ca nhập lễ              x. Cn 6, 20.23abc 

Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn 

soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ 

cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. 

Hoặc:            Kh 14, 13 

Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. 

Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, giờ đây họ xứng đáng nghỉ ngơi. Vì 

công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi. 

Bài đọc 1                              Hc 44, 1.10-15 

Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông 

của chúng ta đã sống qua các thời đại. 

Trích sách Huấn ca. 
1  Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, 

 cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 
10 Các ngài là những vị đạo hạnh, 

 công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. 
11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu 

 đó là lũ cháu đàn con. 
12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; 

 nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. 
13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, 

 vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 
14 Các ngài được mồ yên mả đẹp 

 và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 
15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài 

 và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                 Tv 127, 1-2.3.4-5a.5b-6 

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

4) Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem 

phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en 

vui hưởng thái bình. 

Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 
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Bài đọc 2                       Ep 6, 1-4.18-23 

Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được 

hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô. 
1 Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần 

của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều 

răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: 3 để ngươi được hạnh phúc và 

hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho 

con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng 

cách khuyên răn và sửa dạy. 
18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và 

mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh 

em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19 

Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì 

Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm 

của Tin Mừng; 20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị 

xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng 

tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. 
21 Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người 

trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em 

nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. 22 Tôi phái anh đến với 

anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, 

và để anh khích lệ tâm hồn anh em. 
23 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su 

Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                 Tv 111, 1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, 

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con 

cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa 

thương giáng phúc. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                   Mt 15, 1-6 

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ  

Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông 

vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng 

bữa?” 3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền 

thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Quả thế, 

Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha 

mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha 

với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng 

cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như 

thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên 

Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                   Mt 15, 1-6 

Chúa nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh 

chị em tôi, là mẹ tôi. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

MỒNG BA TẾT 

Ca nhập lễ                      Tv 64, 2 

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. 

Hoặc:                St 8, 22 

Bao lâu trái đất này còn, còn gieo còn gặt còn vun còn trồng; 

bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm thời tiết không ngừng luân 

phiên. 

Bài đọc 1                                 St 2, 4b-9.15 

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen 

để con người canh tác và coi sóc đất đai. 

Trích sách Sáng thế. 
4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5

 chưa có 

bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng 

nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất 

và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước 

từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy 

bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người 

trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn 

cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình 

nặn ra. 
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây 

trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây 

cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con 

người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca       Tv 103, 1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! 

Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo 

mộc cho người thế hưởng dùng. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 

2) Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn 

khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm 

bánh mà no lòng chắc dạ. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 

3) Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông 

thú tung hoành. Tiếng sư tử gầm lên vang dội, chúng săn mồi, gào 

xin Chúa cho ăn. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 

4) Ánh dương lên, chúng bảo nhau về, tìm hang hốc, chui vào 

nằm nghỉ. Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc 

chiều tà. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 

5) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. 

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. 
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Bài đọc 2                           Cv 20, 32-35 

Những gì cần thiết cho tôi và cho những người 

sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
32 Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng 

đoàn Ê-phê-xô rằng: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên 

Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban 

cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã 

được thánh hiến.” 
33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 

Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những 

người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho 

anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm 

lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì 

có phúc hơn là nhận.”  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               Ga 15, 4a.5b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như 

Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 14-30 

Ông đã giao cho tôi năm yến, 

tôi đã gây lời được năm yến khác đây. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 

“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho 

họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác 

nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 
16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây 

lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời  
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được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn 

giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính 

sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 

năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông 

đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 

thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 

anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 22 Người đã lãnh 

hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 

hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23 Ông chủ nói với 

người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít 

mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh!” 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng 

tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem 

chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” 26 

Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc 

của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời 

chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho 

người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ 

có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên 

ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                        Tv 22,1 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

ĐẦU NĂM DÂN SỰ 

Bài đọc 1                            St 1, 14-18 

Phải có những vầng sáng … xác định các đại lễ, ngày và năm. 

Trích sách Sáng thế. 
14 Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, 

để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày 

và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt 

đất.” Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng 

sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển 

đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng 

sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và 

đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 48, 2-3.6-7.8-9.10-11.17-18 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 

1) Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào, hết thảy thế 

nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ 

bần. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

2) Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa 

vây tôi? Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 

3) Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình, và trả được giá thục hồi 

cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng 

chấm dứt đời đời. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 

4) Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày 

tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột 

cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 

5) Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ 

phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng 

theo xuống mộ phần. 

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Hoặc: 

Đ. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và đức công 

chính của Người. 
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Bài đọc 2                          1 Cr 7, 29-31 

Bộ mặt thế gian này đang biến đi. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian 

chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như 

không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 

chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ 

hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt 

thế gian này đang biến đi.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng        1 Sb 29, 10b.11b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en tổ phụ 

chúng con, mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 6, 31-34 

Anh em đừng lo lắng về ngày mai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những 

thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh 

em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 

Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người 

sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 

TẾT TRUNG THU 

Ca nhập lễ                x. Tv 148, 3 

Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng Người, muôn 

tinh tú rạng soi. Các em nhi đồng khắp chốn khắp nơi, nào hãy ca 

mừng thánh danh Đức Chúa. 

Bài đọc 1                           Hc 42, 15-16;43,1-2.6-10 

Sự nghiệp Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào! 

Trích sách Huấn ca. 
42.15 Giờ đây, tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, 

 những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. 

 Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. 
16 Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, 

 vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo. 
43.1  Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt. 

 Nhìn ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay! 
2  Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố: 

 “Công trình của Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào!” 
6  Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn, 

 làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian. 
7  Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ, 

 có khi khuyết, có lúc lại tròn. 
8  Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng, 

 theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm, 

 làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời. 

 Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng. 
9  Các vì sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời, 

 là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của Đức Chúa. 
10 Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh, 

 không chểnh mảng trong lúc canh đêm. Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                    Tv 135, 1.4-6.7-9 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

1) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

2) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời 

Chúa vẫn trọn tình thương, tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, trải mặt đất này trên làn 

nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

3) Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa 

vẫn trọn tình thương, cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, đặt trăng sao hướng dẫn ban 

đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Tung hô Tin Mừng                x. Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin 

ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho những 

người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng              Mc 10, 13-16 

Người ôm các trẻ em vào lòng, 

và đặt tay ban phúc lành cho chúng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
13 Khi ấy, Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người 

đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, 

Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng 

ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như 

chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên 

Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người 

ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ                x. Mt 19, 14 

Chúa nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy chứ đừng ngăn cản, vì chỉ 

những ai giống như chúng, mới được vào Nước Trời mà thôi. 
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XIN ƠN THÁNH HÓA 

SỨC LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

Bài đọc 1                           St 1, 26-2,3 

Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, và thống tri mặt đất. 

Trích sách Sáng thế. 
1.26 Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình 

ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, 

chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên 

Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 

sáng tạo con người có nam có nữ. 
28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với 

họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị 

mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất.” 29 Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ 

cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang 

hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã 

thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho 

chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.” 31 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 
2.1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày 

thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm 

xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ 

ngơi. 
3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá 

ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng 

tạo của Người. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tv 89, 2.3-4.12-13.14 và 16 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

1) Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ 

chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho 

đến muôn đời. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

2) Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi 

người trần thế, trở về cát bụi đi! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm 

qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

3) Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 

trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? 

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

4) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để 

ngày ngày được hớn hở vui ca. Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa, 

được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được 

thấy vinh hiển Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố. 

Bài đọc 2                       2 Tx 3, 6-12.16 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Thê-xa-lô-ni-ca. 
6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền 

cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không 

theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. 
7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi 

thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. 8 

Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó  
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nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 9 

Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, 

nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 
10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh 

em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! 11 Thế mà chúng tôi nghe 

nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc 

gì, mà việc gì cũng xen vào. 12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng 

tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm 

việc, để có của nuôi thân. 
16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em 

được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất 

cả anh em.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     Tv 67, 20 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, 

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 6, 31-34 

Anh em đừng lo lắng về ngày mai. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng 

lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những 

thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh 

em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 

Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người 

sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO VIỆC CÀY CẤY 

Bài đọc 1                            St 1, 11-12 

Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại. 

Trích sách Sáng thế. 
11 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ 

mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, 

trong có hạt giống.” Liền có như vậy. 12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ 

mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống 

tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                               Tv 103, 1-2a.14-15.24.27-28 

Đ. Lạy Chúa, những loài Chúa dựng lên lan tràn mặt đất. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm 

liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Đ. Lạy Chúa, những loài Chúa dựng lên lan tràn mặt đất. 

2) Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi 

thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm 

bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho 

gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. 

Đ. Lạy Chúa, những loài Chúa dựng lên lan tràn mặt đất. 

3) Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan 

tràn mặt đất. 

Đ. Lạy Chúa, những loài Chúa dựng lên lan tràn mặt đất. 

4) Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho 

ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê 

ơn phước. 

Đ. Lạy Chúa, những loài Chúa dựng lên lan tràn mặt đất. 
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Bài đọc 2                            2 Cr 9, 8-11 

Thiên Chúa cung cấp bánh làm của ăn nuôi dưỡng. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
8 Thưa anh em, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên 

anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, 

vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép: Kẻ 

túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người 

tồn tại muôn đời. 
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn 

nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ 

làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. 11 

Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng 

rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ 

Thiên Chúa.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     Tv 84, 13 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và 

đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 4, 26-29 

Một người vãi hạt giống rồi ngủ, 

và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
26 Một hôm, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: 

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi 

hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì 

hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy 

không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc 

lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 

Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” 

Ðó là lời Chúa. 
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SAU MÙA GẶT 

Bài đọc 1                               Ge 2, 21-24.26-27 

Lúa mì đầy ắp sân. 

Trích sách ngôn sứ Giô-en. 
21 Hỡi đất đai, đừng sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, 

 vì Đức Chúa đã làm những việc lớn lao. 
22 Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ, 

 vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, 

 cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào. 
23 Hỡi con cái Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ 

 vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, 

 chính Người đã ban cho anh em mưa đầu mùa 

 bởi vì Người thành tín. 

 Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên anh em, 

 mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước. 
24 Lúa mì đầy ắp sân, rượu mới, dầu tươi tràn bể chứa. 
26 Các ngươi sẽ được ăn no nê thoả thích, 

 và sẽ ca tụng danh Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, 

 Đấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, 

 và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. 
27 Các ngươi sẽ biết rằng giữa Ít-ra-en, có Ta hiện diện, 

 Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, 

 không có chúa nào khác. 

 Và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                      Tv 66, 2-3.5.7-8 

Đ. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. 

Hoặc: 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

1) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn 

nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. 

Hoặc: 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

2) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn 

cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính 

trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

Đ. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. 

Hoặc: 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 

3) Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi 

toàn cõi đất kính sợ Người! 

Đ. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, 

đã ban phúc lộc. 
Hoặc: 

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải 

đồng thanh cảm tạ Ngài. 
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Bài đọc 2                            1 Cr 3, 6-10 

Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
6 Thưa anh em, tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa 

mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì 

cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ 

trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo 

công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên 

Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên 

Chúa xây lên. 
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như 

một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng 

đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Tv 125, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa 

gặt mai sau khấp khởi mừng. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 17, 11-19 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới 

giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, 

thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 

và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” 

Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình 

được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người 

Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều 

được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở 

lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. 19 Rồi 

Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu 

chữa anh.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THỜI KỲ ĐÓI KÉM 

Bài đọc 1                                Đnl 24, 17-22 

Bó lúa bỏ sót lại trong ruộng, 

hãy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
17 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Anh (em) không được làm 

thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo 

của người goá bụa làm đồ cầm. 18 Anh (em) hãy nhớ mình đã làm 

nô lệ bên Ai-cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã giải 

thoát anh (em) ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh (em) thực hành 

điều đó. 
19 Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa 

trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho 

ngoại kiều và cô nhi quả phụ; như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc tay anh (em) 

làm. 
20 Khi hái ô-liu, thì anh (em) không được trở lại tìm trái sót; 

những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. 
21 Khi hái nho, thì anh (em) không được mót lại; những trái còn 

sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. 
22 Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai-cập. Vì vậy, 

tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 111, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 

1) Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích 

mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng 

cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 
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2) Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại 

muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 

3) Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo 

lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay 

chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo 

phải nghe tin dữ. 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 

4) Họ an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, 

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 

5) Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ 

tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. 

Đ. Hạnh phúc thay người rộng tay làm phúc cho kẻ túng nghèo. 

Bài đọc 2                           Cv 11, 27-30 

Các môn đệ mới quyết định là mỗi người 

tùy theo khả năng, sẽ gởi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
27 Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Giê-ru-sa-lem 

xuống An-ti-ô-khi-a. 28 Một trong những người ấy tên là A-ga-bô 

đứng lên và được Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lớn 

trong khắp cả thiên hạ; đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế  

Cơ-lau-đi-ô. 29 Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tuỳ theo 

khả năng, sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê. 30 Và họ đã 

làm việc ấy: gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Ba-na-ba và ông 

Sao-lô.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    Mt 25, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Nào những kẻ Cha Ta chúc 

phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi, 

ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 31-46 

Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 

với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.  
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì 

xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 

Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các 

ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa 

rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, 

khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 

rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua 

sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như 

thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”  
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 

“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 

nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho  
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uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các 

ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ 

thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, 

hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không 

phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong 

những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính 

Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 

người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI DI CƯ VÀ LƯU ĐÀY 

Bài đọc 1                                Đnl 24, 17-22 

Bó lúa bỏ sót lại trong ruộng, hãy dành cho ngoại kiều. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
17 Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Anh (em) không được làm 

thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo 

của người goá bụa làm đồ cầm. 18 Anh (em) hãy nhớ mình đã làm 

nô lệ bên Ai-cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã giải 

thoát anh (em) ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh (em) thực hành 

điều đó. 
19 Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa 

trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho 

ngoại kiều và cô nhi quả phụ; như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc tay anh (em) 

làm. 
20 Khi hái ô-liu, thì anh (em) không được trở lại tìm trái sót; 

những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. 
21 Khi hái nho, thì anh (em) không được mót lại; những trái còn 

sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. 
22 Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai-cập. Vì vậy, 

tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                Tb 13, 2.3-4a.4bcd.6.7.8 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

1) Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống, chúc tụng 

vương triều Người. Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, đẩy 

xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm, rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu 

vong, chẳng có chi thoát khỏi tay Người. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

2) Con cái nhà Ít-ra-en hỡi, nào xưng tụng Chúa trước mặt chư 

dân, chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, tại đó, Người đã 

cho anh em thấy: Người là Đấng cao cả muôn trùng. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

3) Trước toàn thể sinh linh, nào hãy suy tôn Chúa! Bởi Người 

là Chúa Tể, là Thiên Chúa ta thờ, là Thân Phụ của ta, là Thiên Chúa 

đến muôn thuở muôn đời. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

4) Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa, mà sống theo sự 

thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở lại với anh em, không 

còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

5) Vậy giờ đây, hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh 

em, mà lớn tiếng xưng tụng Người. Hãy chúc tụng Người, là Chúa 

công minh chính trực, suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu. 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 

6) Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa, và làm cho 

dân tội lỗi biết rằng: Người là Đấng cao cả quyền năng. Tội nhân 

hỡi, mau quay đầu trở lại, trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. 

Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận, mà dủ thương xót phận anh 

em? 

Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống. 
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Bài đọc 2                          Rm 12, 9-16b 

Hãy ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
9 Thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em 

hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; 10 thương mến nhau 

với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; 11 nhiệt thành, 

không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. 12 Hãy vui 

mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và 

chuyên cần cầu nguyện. 13 Hãy chia sẻ với những người trong dân 

thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. 
14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành 

chứ đừng nguyền rủa: 15 vui với người vui, khóc với người khóc. 16 

Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham 

thích những gì hèn mọn.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng              2 Cr 1, 3b-4a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng 

từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 

luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 2, 13-15.19-23 

Hãy đem hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo 

mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 

Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và 

đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó 

cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán 

xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với 

ông Giu-se bên Ai-cập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy 

đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài 

Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về 

đất Ít-ra-en. 22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là 

Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau 

khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, 23 và đến ở tại một 

thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng 

các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét. 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO TÙ NHÂN 

Bài đọc 1                              Đn 3, 25.34-43 

Xin Chúa làm những việc lạ lùng kỳ dệu 

mà giải thoát chúng con. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu 

nguyện rằng:  
34 “Ôi ! Vì danh thánh Chúa,  

 xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, 

 đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !  
35 Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,  

 với tôi tớ Ngài là I-xa-ác,  

 và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en,  

 xin Ngài đừng rút lại  

 lòng thương xót đã dành cho chúng con.  
36 Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ  

 đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.  
37 Thế mà hôm nay, lạy Chúa,  

 vì tội lỗi chúng con,  

 chúng con đã thành dân nhỏ nhất,  

 đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.  
38 Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,  

 chẳng còn bậc ngôn sứ,  

 chẳng còn người chỉ huy.  

 Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,  

 lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn,  

 chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa  

 để chúng con được Chúa xót thương.  
39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối  

 và tinh thần khiêm nhượng của chúng con,  

 thay của lễ toàn thiêu chiên bò,  

 và ngàn vạn cừu non béo tốt.  
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40 Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay  

 cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.  

 Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng,  

 vì những ai tin cậy vào Ngài,  

 đâu có phải ê chề thất vọng.  
41 Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,  

 kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.  

 Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ.  
42 Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu  

 và lòng thương xót vô biên của Ngài  

 khi Ngài đối xử với chúng con.  
43 Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu  

 mà giải thoát chúng con  

 và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 79, 2ac và 3b.5-7 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

1) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ 

giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương 

cứu độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 

2) Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, đến khi nao Chúa còn nóng 

giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu? Cơm Ngài cho ăn 

chỉ là châu luỵ, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan. Ngài đã 

khiến chúng con thành cớ, cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù 

địch nhạo cười chế giễu. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 

được ơn cứu độ. 
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Bài đọc 2                    Kh 21, 1-5a.6b-7 

Chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã 

biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là 

Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng 

như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía 

ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, 

Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính 

Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước 

mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và 

đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 
5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi 

Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và 

chân thật.” 6 Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha và 

Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai 

khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 
7 Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của 

người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     Tv 32, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin đổ tình thương xuống chúng con, 

lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 25, 31-46 

Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
31 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con 

Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo 

hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân 

thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ  
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với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên 

đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.  
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì 

xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 

Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các 

ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa 

rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, 

khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 

rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã 

thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua 

sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như 

thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”  
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 

“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, 

nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta 

đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho 

uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các 

ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ 

thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, 

hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không 

phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong 

những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính 

Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 

người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO BỆNH NHÂN 

Bài đọc 1                            2 V 20, 1-6 

Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này Ta chữa ngươi lành. 

Trích sách các Vua quyển thứ hai. 
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. 

Ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc, đến gặp vua và nói: “Đức Chúa 

phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không 

sống nổi đâu.” 2 Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Đức 

Chúa như sau: 3 “Ôi, lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung 

tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt 

Ngài.” Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to. 
4 Ông I-sai-a chưa ra đến sân giữa, thì lời Đức Chúa phán với 

ông: 5 “Hãy quay lại nói với Khít-ki-gia, thủ lãnh dân Ta: Đức 

Chúa, Thiên Chúa của Đa-vít, tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã 

nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này Ta 

chữa lành ngươi, ba ngày nữa, ngươi sẽ lên Nhà Đức Chúa. 6 Ta sẽ 

cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi 

cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, và sẽ che chở thành này, vì 

Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 101, 2-3.24-25.19-21 

Đ. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

1) Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt, 

trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe, và mau mau đáp lời. 

Đ. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 
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2) Chúa làm tôi kiệt lực giữa đường đời, tuổi thọ tôi, Người rút 

ngắn lại. Con nói: lạy Thiên Chúa của con, Ngài là Đấng vạn đại 

trường tồn, xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời dang dở. 

Đ. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

3) Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh 

phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ 

trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than, 

và phóng thích những người mang án tử. 

Đ. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong 

được thấu tới Ngài. 

Bài đọc 2                             Cv 28, 7-10 

Các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến 

với ông Phao-lô và được chữa lành. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
7 Gần nơi ông Phao-lô bị rắn cắn, có đồn điền của viên quan lớn 

nhất đảo, tên là Púp-li-ô. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho 

chúng tôi trú ngụ trong ba ngày. 8 Có ông thân sinh ông Púp-li-ô 

đang liệt giường vì bị sốt và kiết lỵ. Ông Phao-lô vào thăm, cầu 

nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. 9 Thấy thế, các bệnh nhân 

khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. 10 Họ trọng đãi 

chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng 

tôi cần dùng. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng             Cl 1, 24b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô 

còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho 

thân thể Người là Hội Thánh. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 8, 14-17 

Người đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
14 Khi ấy, Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông 

đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt 

ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức 

Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa 

lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã 

mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. 

Ðó là lời Chúa. 
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KHI CÓ ĐỘNG ĐẤT – XIN CHO TRỜI MƯA 

XIN CHO THỜI TIẾT THUẬN HÒA – KHI BÃO TỐ 

CẦU CHO MỌI NHU CẦU 

Bài đọc 1                              Đn 3, 25.34-43 

Xin Chúa làm những việc lạ lùng kỳ dệu 

mà giải thoát chúng con. 

Trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 
25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu 

nguyện rằng:  
34 “Ôi ! Vì danh thánh Chúa,  

 xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, 

 đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !  
35 Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,  

 với tôi tớ Ngài là I-xa-ác,  

 và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en,  

 xin Ngài đừng rút lại  

 lòng thương xót đã dành cho chúng con.  
36 Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ  

 đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.  
37 Thế mà hôm nay, lạy Chúa,  

 vì tội lỗi chúng con,  

 chúng con đã thành dân nhỏ nhất,  

 đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.  
38 Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,  

 chẳng còn bậc ngôn sứ,  

 chẳng còn người chỉ huy.  

 Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,  

 lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn,  

 chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa  

 để chúng con được Chúa xót thương.  
39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối  

 và tinh thần khiêm nhượng của chúng con,  
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 thay của lễ toàn thiêu chiên bò,  

 và ngàn vạn cừu non béo tốt.  
40 Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay  

 cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.  

 Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng,  

 vì những ai tin cậy vào Ngài,  

 đâu có phải ê chề thất vọng.  
41 Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,  

 kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.  

 Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ.  
42 Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu  

 và lòng thương xót vô biên của Ngài  

 khi Ngài đối xử với chúng con.  
43 Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu  

 mà giải thoát chúng con  

 và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                   Tv 84, 2-4.5-6.7-8 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

1) Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà 

Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi 

lầm, cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

2) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con 

về, đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, 

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ? 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 
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3) Nào chẳng phải chính Ngài, sẽ lại làm cho chúng con được 

sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài? Lạy Chúa, xin tỏ cho 

chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Bài đọc 2                    Kh 21, 1-5a.6b-7 

Chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã 

biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là 

Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng 

như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía 

ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, 

Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính 

Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước 

mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và 

đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” 
5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi 

Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và 

chân thật.” 6 Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha và 

Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai 

khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 
7 Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của 

người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                     Tv 32, 22 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin đổ tình thương xuống chúng con, 

lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 4, 35-41 

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở 

Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác 

cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào 

thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang 

ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức 

Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng 

lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im 

đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các 

ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41 

Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến 

gió và biển cũng tuân lệnh?” 

Ðó là lời Chúa. 
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TẠ ƠN 

Bài đọc 1                                  1 V 8, 55-61 

Chức tụng Đức Chúa, 

Đấng đã ban cho dân Người được nghỉ ngơi. 

Trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
55 Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn 

tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Ít-ra-en: 56 “Chúc tụng Đức 

Chúa, Đấng đã ban cho Ít-ra-en dân Người được nghỉ ngơi, đúng y 

như Người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt 

lành Người đã dùng ông Mô-sê, tôi tớ Người, mà phán. 57 Xin Đức 

Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với 

tổ tiên chúng ta; xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng 

ta, 58 nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta 

bước đi trên mọi nẻo đường của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, 

giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. 59 Ước 

chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng 

ta ở trước Tôn Nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi 

tôi tớ Người và quyền lợi Ít-ra-en dân Người, ngày này qua ngày 

khác. 60 Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính 

là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. 61 Các ngươi phải hết lòng 

với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và 

tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                           Tv 137, 1-2a.2bc-3.4-5 

Đ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương. 

1) Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con 

xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền 

thánh, con phủ phục tôn thờ. 
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Đ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương. 

2) Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã 

đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con 

kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 

Đ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương. 

3) Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, khi nghe 

những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: Vinh 

quang Chúa vĩ đại dường bao! 

Đ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương. 

Bài đọc 2                               Ep 1, 3-14 

Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
3 Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức  

Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh 

nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của 

Người. 
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định 

cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen 

ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta, trong Thánh Tử 

yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta 

được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong 

phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng 

với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên 

ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương, Người đã định từ 

trước trong Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là  
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quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức  

Ki-tô. 

Cũng trong Đức Ki-tô, 11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự 

theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi 

đây làm cơ nghiệp riêng, theo kế hoạch của Người, 12 để chúng tôi 

là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi 

khen vinh quang Người. 13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa, anh em 

đã được nghe lời chân lý, là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong 

Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng 

Thiên Chúa đã hứa. 14 Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp 

của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, 

để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                Tv 137, 1ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã 

nghe lời miệng con xin. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 1, 39-55 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
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46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,  

 Người đoái thương nhìn tới;  

 từ nay, hết mọi đời  

 sẽ khen tôi diễm phúc. 
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi  

 biết bao điều cao cả,  

 danh Người thật chí thánh chí tôn! 
50 Đời nọ tới đời kia,  

 Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,  

 dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,  

 Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,  

 người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,  

 vì Người nhớ lại lòng thương xót 

 dành cho tổ phụ Áp-ra-ham  

 và cho con cháu đến muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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XIN ƠN THA TỘI 

Bài đọc 1                             Ed 18, 21-23.30-32 

Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi. 

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
21 Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ 

mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi 

hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không 

phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn 

nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ 

Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết -sấm ngôn của Đức Chúa là 

Chúa Thượng- Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà 

được sống sao? 
30 Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo 

đường lối của mình -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng-. 

Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn 

chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. 31 Hãy quẳng khỏi 

các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho 

mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao 

các ngươi lại muốn chết? 32 Quả thật, Ta không vui thích gì về cái 

chết của kẻ phải chết -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng-. 

Vậy hãy trở lại và hãy sống.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                          Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

1) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở 

lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 
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2) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày 

đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 

trái mắt Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

3) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi 

mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không 

cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 

Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

4) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy 

tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với 

Ngài. 

Bài đọc 2                              Rm 6, 2-14 

Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, 

nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
2 Thưa anh em, chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì 

làm sao còn sống mãi trong tội được. 3 Anh em không biết rằng: khi 

chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô  

Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì 

được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai 

táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi 

chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng 

được sống một đời sống mới. 
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết 

như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ  
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được sống lại như Người đã sống lại. 6 Chúng ta biết rằng: con 

người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, 

như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta 

không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã chết, thì thoát 

khỏi quyền của tội lỗi. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. 

Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy 

coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên 

Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. 
12 Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em 

nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. 13 

Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất 

chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống 

đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và 

dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục 

vụ Thiên Chúa. 14 Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em 

nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào 

ân sủng.  

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng                x. Kh 1, 5ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là vị Chứng 

Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết 

trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch 

tội lỗi chúng con. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                     Mt 9, 1-8 

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa 

đã ban cho loài người được quyền năng như thế. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Hôm đó, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành 

của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm 

trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại 

liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” 3 Có mấy kinh 

sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức  

Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong 

bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội 

rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các 

ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức 

Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” 7 

Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và 

tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như 

thế. 

Ðó là lời Chúa. 
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XIN ƠN BÁC ÁI 

XIN CHO ĐƯỢC ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ 

CẦU CHO GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

Bài đọc 1                               1 Cr 12, 31-13,13 

Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, 

cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
12.31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ 

tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho 

anh em con đường trổi vượt hơn cả. 
13.1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của 

các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng 

khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như 

tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ 

cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết 

gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu 

đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến 

thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 

không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không 

nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, 

nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin 

tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao 

giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 

chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì 

chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái 

hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi 

còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy 

nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả 

những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một 

tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có  
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ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 
13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao 

trọng hơn cả là đức mến. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                  Tv 84, 7-8.9.11-12 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

1) Nào chẳng phải chính Ngài, sẽ lại làm cho chúng con được 

sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài? Lạy Chúa, xin tỏ cho 

chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

2) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời 

chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng 

lòng trí về Người. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

3) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao 

duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời 

cao. 

Đ. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. 

Tung hô Tin Mừng                    Ga 15, 12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy 

yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Ga 15, 12-17 

Thầy ban cho anh em điều răn này 

là anh em hãy yêu thương nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an. 
12 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su 

nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy 

yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình 

thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 

vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em 

thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh 

em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi 

anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha 

Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 

anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa 

trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 

Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO GIA ĐÌNH 

(Xem Lễ Gia Thất Năm B hoặc C) 

Bài đọc 1            Hc 3, 2-6.12-14 

Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. 

Trích sách Huấn ca. 
2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho 

người mẹ thêm uy quyền đối với các con. 3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi 

lầm, 4 ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. 5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng 

vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. 6 Ai tôn vinh cha 

sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. 
12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu 

người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 13 Người có lú lẫn, con 

cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. 14 

Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù 

tội lỗi cho con. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 127, 1-2.3.4-5 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là 

lắm phúc nhiều may. 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

2) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa 

trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 
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3) Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin 

Chúa từ Xi-on, xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong 

suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh. 

Đ. Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối 

của Người. 

Bài đọc 2                         Cl 3, 12-21 

Đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 

Thưa anh em, 12 anh em là những người được Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng 

và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải 

trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 

vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em 

phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn 

bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 

thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi 

vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. 
16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong 

phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. 

Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên 

Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh 

hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh 

Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 
18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng 

là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ 

đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong 

mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng 

làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Cl 3, 15a.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi ơn bình an của Đức Ki-tô điều 

khiển tâm hồn anh em, ước chi lời Đức Ki-tô giữa anh em thật dồi 

dào phong phú. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Mt 2, 13-15.19-23 

Hãy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo 

mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 

Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và 

đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó 

cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán 

xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với 

ông Giu-se bên Ai-cập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy 

đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài 

Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về 

đất Ít-ra-en. 22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là 

Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau 

khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, 23 và đến ở tại một 

thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng 

các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét. 

Ðó là lời Chúa. 
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CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI BÁCH HẠI MÌNH 

Bài đọc 1                        1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23 

Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, 

nhưng con đã không muôn tra tay. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 
2 Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với 

ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa 

mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân 

binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua 

cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm 

chung quanh. 
8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít: “Hôm nay Thiên Chúa đã 

nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo 

ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ 

hai.” 9 Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: “Đừng giết vua! Có ai tra 

tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” 
12 Ông 

Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai 

người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều 

ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. 
13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở 

đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đa-vít nói: “Cây 

giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. 23 Xin 

Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và 

lòng trung thành của họ: hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay 

con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức 

dầu tấn phong.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 85, 1-2.3-4.5-6.14.17 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 
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1) Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn 

túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. 

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 

2) Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, 

lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho 

con được vui thoả, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 

3) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với 

mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con 

van nài, xin để ý lưu tâm. 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 

4) Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ 

hung tàn tìm hại mạng sống con: chúng đâu có kể chi đến Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 

5) Xin ban cho con một điềm báo phúc, để bọn thù ghét con 

trông thấy mà hổ thẹn, vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con. 

Đ. Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. 

Bài đọc 2                             Cv 7, 55-60 

Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh 

quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 
56 Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu 

Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào 

ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình 

dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông  

Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận 

lấy hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, 

xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng                    Ed 37, 27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Nhà của Ta sẽ ở giữa 

chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                 Mt 5, 38-48 

Hãy yêu kẻ thù. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
38 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy 

bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên 

phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để 

lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có 

người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai 

xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. 
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy 

ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu 

nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới 

được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người 

cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có 

công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế 

sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có 

làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế 

sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là 

Đấng hoàn thiện”. 

Ðó là lời Chúa. 
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XIN ƠN CHẾT LÀNH 

Bài đọc 1                           Is 25, 6-10a 

Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6  Ngày ấy, trên núi này, 

 Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: 

 tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, 

 thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. 
7
 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, 

 và tấm màn trùm lên muôn nước. 
8  Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

 Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ 

 trên khuôn mặt mọi người, 

 và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch 

 nỗi ô nhục của dân Người.  

 Đức Chúa phán như vậy. 
9  Ngày ấy, người ta sẽ nói:  

 “Đây là Thiên Chúa chúng ta, 

 chúng ta từng trông đợi Người,  

 và đã được Người thương cứu độ. 

 Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. 

 Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” 
10a Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                    Tv 30, 2 và 6.8bc-9.15-16.17 và 25 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Trong tay 

Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa 

Trời thành tín. 
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Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

2) Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom, chẳng 

trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thênh 

thang. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

3) Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng: Ngài là 

Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát 

con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

4) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh 

bạo lên, can đảm lên nào! 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

Bài đọc 2                          Rm 14, 7-9.10c-12 

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 

cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống 

cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại 

chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 10c Tất cả chúng ta 

sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa, 11 vì có lời chép rằng: Đức Chúa 

phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề: mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và 

mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như vậy, mỗi người 

trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.  

Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng             Mt 24, 42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em haãy canh thức và hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                Lc 12, 35-40 

Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
35 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy 

thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người 

đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là 

phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 

bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc 

canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật 

là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ 

nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 

ngờ, thì Con Người sẽ đến.”  

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH 

CHÚA BA NGÔI 

(Xem Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B hoặc C) 

Bài đọc 1             Xh 34, 4b-6.8-9 

Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. 

Trích sách Xuất hành. 
4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của 

Đức Chúa, tay mang hai bia đá. 
5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. 

Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt 

ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ 

bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. 8 Ông Mô-sê vội 

vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con 

được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này 

là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm 

và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của 

Ngài.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                         Đn 3, 52+-56+ 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

1) Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh 

Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

2) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca 

tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, 

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 
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3) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn 

vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng 

Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh 

muôn đời. 

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Bài đọc 2               2 Cr 13, 11-13 

Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, tình thương của Chúa Cha,  

và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. 

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
11 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. 

Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. 

Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng 

anh em. 
12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người 

thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. 
13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa 

Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của 

Thánh Thần. A-men. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Kh 1, 8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có 

và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng         Ga 3, 16-18 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,  

để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên 

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của 

Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án 

thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ 

không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một 

Thiên Chúa”. 

Ðó là lời Chúa. 
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MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ 

Bài đọc 1            Xh 12, 1-8.11-14 

Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua. 

Trích sách Xuất hành. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên 

đất Ai-cập: 2 “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các 

tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng 

Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho 

gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết 

một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo 

số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu 

mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, 

không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải 

nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng 

đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung 

cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, 

nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 11 Các ngươi phải 

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

ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo 

khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài 

người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là 

Đức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết 

có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ 

không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các 

ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức 

Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật 

quy định cho đến muôn đời. 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc Bài đọc 1               Cv 10, 34-43 

Họ đã treo Đức Giê-su lên cây gỗ mà giết đi. 

Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên 

Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa 

và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được 

Người tiếp nhận. 
36 “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin 

Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 

Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ 

miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết 

rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh 

Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là 

Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm 

chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm 

chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại 

chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 

Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người 

xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước 

mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng 

tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người 

từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng 

cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên 

Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các 

ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người 

thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                    Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Trong tay 

Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa 

Trời thành tín. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

2) Con đã nên trò cười cho thù địch, và cho cả hàng xóm láng 

giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai 

cũng tránh xa. Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, 

con hoá thành đồ hư vất bỏ. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

3) Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng: Ngài là 

Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát 

con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

4) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh 

bạo lên, can đảm lên nào! 

Đ. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 
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Bài đọc 2                 1 Cr 1, 18-25 

Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
18 Thưa anh em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 

với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những 

người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có 

lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và 

sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan 

đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên 

Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó 

sao? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận 

biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để 

cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những 

điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì 

chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người 

Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 

rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-

thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn 

ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái 

khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn 

cái mạnh mẽ của loài người. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng          

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô, chúng con thờ lạy và 

chúc tụng Chúa: vì Chúa đã chịu khổ hình thập giá mà cứu chuộc 

trần gian. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Mc 8, 31-34 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
31 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dạy cho các môn đệ biết: Con 

Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh 

sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều 

đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu 

trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn 

đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư 

tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của 

loài người.” 
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. 

Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 

vác thập giá mình mà theo.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH THỂ 

Bài đọc 1                  Xh 12, 21-27 

Khi thấy máu trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa. 

Trích sách Xuất hành. 
21 Trong những ngày ấy, ông Mô-sê triệu tập tất cả các kỳ mục 

Ít-ra-en và nói với họ: “Hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh 

em, và sát tế làm lễ Vượt Qua. 22 Anh em sẽ lấy một bó hương thảo, 

nhúng vào máu trong chậu và lấy máu từ trong chậu bôi lên khung 

cửa; và không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nhà mình cho đến 

sáng. 23 Đức Chúa sẽ rảo khắp Ai-cập để đánh phạt, và khi thấy máu 

trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để cho 

Thần Tru Diệt vào nhà anh em mà đánh phạt. 24 Anh em phải giữ 

điều đó như điều luật vĩnh viễn cho mình và cho con cháu. 25 Khi 

được vào đất mà Đức Chúa ban cho anh em như Người đã phán, 

anh em sẽ giữ nghi lễ đó. 26 Khi con cháu anh em hỏi anh em: “Nghi 

lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị?, 27 anh em sẽ trả lời: Đó là lễ tế 

Vượt Qua mừng Đức Chúa, Đấng đã vượt qua các nhà của con cái 

Ít-ra-en tại Ai-cập, khi Người đánh phạt Ai-cập và cho các nhà 

chúng ta thoát nạn.” Dân quỳ xuống và phủ phục. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Ðáp ca                   Tv 115, 12-13.15-16.17-18 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của 

nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                     Dt 9, 11-15 

Người đã vào cung thánh với chính máu của mình, 

Người vào chỉ một lần thôi. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
11 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc 

lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một 

cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm 

nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào 

cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính 

máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu 

chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, 

nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế 

còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 
14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh 

Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn 

dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta 

khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ 

Thiên Chúa hằng sống. 
15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái 

chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao 

ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền 

lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Kh 5, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Ngài xứng đáng lãnh nhận 

cuốn sách trời và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết, và đã lấy 

máu đào chuộc chúng con về cho Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng            Mc 14, 12-16.22-26 

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn 

đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng 

mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc 

mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức 

Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn 

cản, không nhận ra Người.  
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải 

đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng 

tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và 

ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời 

chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra 

Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, 

khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng 

chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” 
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp 

Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người 

này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông  

Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường 

và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 

Ðó là lời Chúa. 
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CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, THƯỢNG TẾ MUÔN ĐỜI 

Bài đọc 1                   Dt 10, 12-23 

Đức Giê-su chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn 

làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
12 Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người 

đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. 13 Và từ khi đó, 

Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. 14 Quả thật, 

Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ 

Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo. 15 Điều đó cả Thánh Thần 

cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán: 16 Đây là 

giao ước Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa 

phán: Ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề 

luật của Ta. 17 Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của 

chúng nữa. 18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa. 
19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta 

được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta 

một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân 

xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu 

nhà Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với 

một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã 

được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được 

tắm rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng 

niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng 

trung tín. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                            Tv 39, 6ab.8b-9.10.11ab 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã 

thực hiện, và những điều Ngài dự định cho chúng con: thật là nhiều 

vô kể! 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

2) Trong sách có lời chép về con, rằng: con thích làm theo 

thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

3) Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; 

lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

4) Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình 

biết; nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Tung hô Tin Mừng                Is 42, 1 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là 

người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta  

ngự trên người; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.  

Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                Lc 22, 14-20 

Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn cùng với các Tông Đồ. 15 

Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ 

Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy 

nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này 

nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.” 
17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy 

cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, 

Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều 

Đại Thiên Chúa đến.” 
19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các 

ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm 

việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 20 Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, 

Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập 

bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” 

Ðó là lời Chúa. 
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DANH THÁNH CHÚA GIÊ-SU 

Bài đọc 1                    Xh 3, 11-15 

Ta là Đấng hiện hữu. Đó là danh Ta cho đến muôn đời. 

Trích sách Xuất hành. 
11 Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán giữa bụi cây, ông 

Mô-sê thưa với Người: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa 

con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?” 12 Người phán: “Ta sẽ ở với ngươi. 

Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân 

ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.” 
13 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con 

cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi 

đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ 

nói với họ làm sao?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Ta là 

Đấng Hiện Hữu.” Người phán: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế 

này: “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại 

phán với ông Mô-sê: “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: 

Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của  

Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai 

tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh 

hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                                 Tv 112,1-2.3-4.5-6 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh 

thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi 

muôn đời! 
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Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ca ngợi danh thánh Chúa, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao 

thẳm. 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi 

xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? 

Đ. Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn 

đời! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2                     1 Cr 1, 1-3 

Cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào 

kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của 

Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 
2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã 

được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân 

thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa 

của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho 

anh em ân sủng và bình an. Ðó là lời Chúa. 
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Tung hô Tin Mừng               Tv 95, 2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh 

Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng         Ga 14, 6-14 

Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
6 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su 

nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là 

sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh 

em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em 

biết Người và đã thấy Người.” 
8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy 

Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: 

“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết 

Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ 

cho chúng con thấy Chúa Cha?” 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong 

Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh 

em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở 

trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy 

tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng 

không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh 

em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 

làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến 

cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà 

xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 

Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ 

làm điều đó.” 

Ðó là lời Chúa. 
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MÁU THÁNH CHÚA GIÊ-SU 

Bài đọc 1                  Xh 12, 21-27 

Khi thấy máu trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa. 

Trích sách Xuất hành. 
21 Trong những ngày ấy, ông Mô-sê triệu tập tất cả các kỳ mục 

Ít-ra-en và nói với họ: “Hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh 

em, và sát tế làm lễ Vượt Qua. 22 Anh em sẽ lấy một bó hương thảo, 

nhúng vào máu trong chậu và lấy máu từ trong chậu bôi lên khung 

cửa; và không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nhà mình cho đến 

sáng. 23 Đức Chúa sẽ rảo khắp Ai-cập để đánh phạt, và khi thấy máu 

trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để cho 

Thần Tru Diệt vào nhà anh em mà đánh phạt. 24 Anh em phải giữ 

điều đó như điều luật vĩnh viễn cho mình và cho con cháu. 25 Khi 

được vào đất mà Đức Chúa ban cho anh em như Người đã phán, 

anh em sẽ giữ nghi lễ đó. 26 Khi con cháu anh em hỏi anh em: “Nghi 

lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị?, 27 anh em sẽ trả lời: Đó là lễ tế 

Vượt Qua mừng Đức Chúa, Đấng đã vượt qua các nhà của con cái 

Ít-ra-en tại Ai-cập, khi Người đánh phạt Ai-cập và cho các nhà 

chúng ta thoát nạn.” Dân quỳ xuống và phủ phục. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 115, 12-13.15-16.17-18 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh 

Đức Chúa. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của 

nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân 

Người. 

Đ. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức  

Ki-tô. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài đọc 2                     Dt 9, 11-15 

Người đã vào cung thánh với chính máu của mình, 

Người vào chỉ một lần thôi. 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 
11 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc 

lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một 

cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm 

nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào 

cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính 

máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu 

chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, 

nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế 

còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 
14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh 

Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn 

dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta 

khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ 

Thiên Chúa hằng sống. 
15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái 

chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao 

ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền 

lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            x. Kh 5, 9 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Ngài xứng đáng lãnh nhận 

cuốn sách trời và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết, và đã lấy 

máu đào chuộc chúng con về cho Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng            Mc 14, 12-16.22-26 

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là 

ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy 

muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người 

sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một 

người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 

Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 

“Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 

đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã 

được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng 

ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như 

Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc 

tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây 

là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao 

cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: 

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy 

bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây 

nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên 

Chúa.” 
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU 

(Xem Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su Năm B hoặc C) 

Bài đọc 1             Đnl 7, 6-11 

Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em. 

Trích sách Đệ nhị luật. 
6 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: Anh (em) là một 

dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh (em) đã chọn anh (em) từ giữa muôn dân trên 

mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. 
7 Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không 

phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất 

trong các dân. 8 Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời 

thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa 

anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, 

vua Ai-cập. 9 Anh (em) phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của 

anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến 

muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với 

những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. 10 Còn ai 

thù ghét Người, thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, 

khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, 

Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. 11 Vậy anh (em) phải 

tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi 

truyền cho anh (em) đem ra thực hành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                   Tv 102, 1-2.3-4.6-7.8 và 10 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng 

Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân 

huệ của Người. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

2) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các 

bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

3) Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 

mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà  

Ít-ra-en, thấy những kỳ công Người thực hiện. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 

4) Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với 

lỗi lầm. 

Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ 

Người. 
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Bài đọc 2                   1 Ga 4, 7-16 

Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 

bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên 

Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu thương, 

thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 
9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như 

thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một 

của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: 

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 

đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền 

tội cho chúng ta. 
11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 

như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Thiên Chúa chưa ai 

được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì 

Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta 

mới nên hoàn hảo. 13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng 

chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là 

Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. 
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng 

rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế 

gian. 15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên 

Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi 

chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại 

trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 

người ấy. 

Ðó là lời Chúa. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng                Mt 11, 29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách 

của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Lòng tôi hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CHÚA THÁNH THẦN 

Bài đọc 1                    Cv 2, 1-11 

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, 

họ bắt đầu nói các thứ tiếng. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 

bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy 

cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình 

lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai 

nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng 

khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. 
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, 

từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. 

Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 
7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không 

phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe 

họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?  
9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-

xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có 

người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng  

Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 
11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo 

Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng 

nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca              Tv 103, 1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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1) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên 

hình vạn trạng! Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. 

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,  là chúng được dựng nên, và Ngài 

đổi mới mặt đất này. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa 

làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui 

thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. 

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất 

này. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Bài đọc 2             1 Cr 12, 3b-7.12-13 

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí,  

để trở nên một thân thể. 

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Cô-rin-tô. 
3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là 

Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 
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4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 

Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có 

nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm 

mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một 

cách, là vì ích chung.  
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có 

nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là 

một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, 

dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng           

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, 

cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu 

mến Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Ga 20, 19-23 

Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  

Anh em hãy nhận lấy thánh Thần. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ 

ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su 

đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, 

Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 

Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm 

giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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DANH THÁNH ĐỨC MA-RI-A 

Bài đọc 1                         Gl 4, 4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, 

sinh làm con một người đàn bà. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ga-lát. 
4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã 

sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề 

Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận 

được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 

Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà 

kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ 

nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ 

Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                 Lc 1,46-47.48-49.50-51-52-53.54-55 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

1) Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 
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2) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 

mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

3) Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí 

kiêu căng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

4) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ 

khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, 

lại đuổi về tay trắng. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 

Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

5) Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha 

ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ  

Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời. 

Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 

Người thật chí thánh chí tôn! 
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Hoặc: 

Đ. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, mẹ thật diễm phúc, vì sẽ cưu 

mang Con Chúa Cha hằng hữu. 

Tung hô Tin Mừng           x. Lc 1, 45 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Mẹ đồng trinh Ma-ri-a, Mẹ 

thật diễm phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã 

cho mẹ biết. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng          Lc 1, 39-47 

Em thật có phúc, vì đã tin. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một 

thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào 

hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, 

thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người 

phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này 

đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy 

lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 

những gì Người đã nói với em.”   
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:  

 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  

 vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” 

Ðó là lời Chúa. 
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CÁC THÁNH THIÊN THẦN 

Bài đọc 1                   Xh 23, 20-23 

Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi. 

Trích sách Xuất hành. 
20 Đức Chúa phán như sau: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, 

để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. 
21 Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho 

người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì 

danh Ta ngự trong người. 22 Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu 

ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, 

đối phương của đối phương ngươi. 23 Thiên sứ của Ta sẽ đi trước 

mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di,  

Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                       Tv 90, 1-2.3-4.5-6.10-11 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

1) Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền 

năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là 

nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

2) Chính Chúa gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai 

ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ 

ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

3) Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa 

ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại 

lúc ban trưa. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

4) Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng 

tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp 

nẻo đường. 

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. 

Tung hô Tin Mừng          Tv 102, 21 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, 

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng              Mt 18, 1-5.10 

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng 

chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, 

ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một 

em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: 

nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào 

Nước Trời. 
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người 

lớn nhất Nước Trời. 5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh 

Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh 

một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em 

biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng 

nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH GIU-SE 

Bài đọc 1                 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16 

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người  

ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 
4 Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: 
5a “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế 

này: 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với 

cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người 

do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được 

vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ 

làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đối với nó, Ta sẽ là 

cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó 

bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. 16 Nhà của ngươi 

và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai 

vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                             Tv 88, 2-3.4-5.27 và 29 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

1) Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế 

hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: 

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa 

được thiết lập trên trời. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

2) Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã 

thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập 

cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 
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3) Người sẽ thưa với Ta: Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên 

Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ! Ta sẽ yêu thương 

Người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với Người. 

Đ. Dõng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. 

Bài đọc 2                 Rm 4, 13.16-18.22 

Mặc dầu không còn gì để trông cậy,  

ông vẫn trông cậy và vững tin. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa 

đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia 

nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ 

lòng tin. 16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên 

Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có 

giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải 

chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như 

ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, 17 như có lời chép: Ta đã đặt 

ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt 

Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống 

và khiến những gì không có hoá có. 
18 Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và 

vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên 

Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. 22 Bởi thế, ông 

được kể là người công chính. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Tung hô Tin Mừng              Tv 83, 5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong 

thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng             Mt 1, 16.18-21.24a 

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ 

Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, 

đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung 

sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, 

chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới 

định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, 

con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con 

trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu 

dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 24a  Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm 

như sứ thần Chúa dạy. 

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 

Bài đọc 1                     Ep 2, 19-22 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 
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Tung hô Tin Mừng        

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 12-19 

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và 

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, 

Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông 

Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, 

anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê,  

Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê,  

Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một 

chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân 

chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên 

hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành 

bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa 

lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực 

tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 
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HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Bài đọc 1                      Cv 28, 11-16.30-31 

Chúng tôi đến Rô-ma như thế đó. 

Trích sách Công vụ Tông Đồ. 
11 Sau ba tháng ở Man-ta, chúng tôi cùng với ông Phao-lô ra 

khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo; tàu này của thành 

A-lê-xan-ri-a và mang huy hiệu hai thần Đi-ốt-cu-ri. 12 Chúng tôi 

ghé vào thành Xy-ra-cu-xa và ở lại đó ba ngày. 13 Từ nơi ấy, chúng 

tôi đi men theo bờ biển và tới thành Rê-gi-ô. Ngày hôm sau có gió 

nam nổi lên, và sau hai ngày chúng tôi tới cảng Pu-tê-ô-li. 14 Ở đây 

chúng tôi gặp được những người anh em, họ mời chúng tôi ở lại với 

họ bảy ngày. Chúng tôi đến Rô-ma như thế đó. 
15 Các anh em ở Rô-ma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ 

Áp-pi-ô và Ba Quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phao-lô tạ ơn 

Thiên Chúa và thêm can đảm. 16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông 

Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 
30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp 

đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa 

và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp 

ngăn trở nào. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                      Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

1) Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện 

bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh 

tay chí thánh của Người. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 
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2) Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công 

chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín 

nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

3) Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa 

chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò 

đàn hát. 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

4) Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc 

cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng 

Chúa, vị Quân Vương! 

Đ. Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư 

dân. 

Tung hô Tin Mừng                        

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng               Mt 14, 22-23 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các 

môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 

dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu 

nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì 

đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào 

khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma 

đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: 

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt 

nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông 

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 

Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, 

ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa 

tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài 

nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ 

ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên 

Chúa!” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH PHÊ-RÔ TÔNG ĐỒ 

Bài đọc 1                      1 Pr 5, 1-4 

Tôi thuộc hàng kỳ mục, 

lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô. 

Trích thư thư nhất của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin 

có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng 

nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 

tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên 

Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 

cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không 

phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 

cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, 

khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên 

vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                     Tv 22, 1-3a.3b-4.5-6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu 

con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
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Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Tung hô Tin Mừng                    Mt 16, 18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên 

tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tự thần 

sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng               Mt 16, 13-19 

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước trời. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, 

Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các 

ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông  

Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị 

ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là 

ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên 

Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con 

ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 

trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là 

Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa 

khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 

Ðó là lời Chúa. 
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THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

Bài đọc 1                    Cv 22, 3-16 

Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa, thanh tẩy 

mình cho sạch tội lỗi,miệng kêu cầu danh Đức Chúa. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
3 Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng: “Tôi là người  

Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi 

dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo 

dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt 

thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. 4 Tôi đã bắt 

bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và 

tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, 5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể 

hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy 

cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những 

người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị. 
6 “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng 

trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống 

bao phủ lấy tôi. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: 

‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ 8 Tôi đáp: ‘Thưa Ngài, 

Ngài là ai?’ Người nói với tôi: ‘Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi 

đang bắt bớ.’ 9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, 

nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. 10 Tôi nói: ‘Lạy 

Chúa, con phải làm gì?’  

Chúa bảo tôi: ‘Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ 

nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh 

phải làm.’ 11 Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông 

thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-

mát.” 
12 “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo 

Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. 13 

Ông đến, đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sa-un, anh thấy lại đi!’ Ngay  
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lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. 14 Ông nói: “Thiên Chúa của 

cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, 

được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán 

ra. 15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi 

người về các điều anh đã thấy và đã nghe. 16 Vậy bây giờ anh còn 

chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy 

mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.” 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc :           Cv 9, 1-22 

Người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. 

Trích sách Công vụ tông đồ. 
1 Hồi đó, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ 

Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội 

đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn 

ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 
3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên 

có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông 

ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao 

ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: 

“Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, 

vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 

Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng 

nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, 

mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào 

Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng 

uống. 
10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong 

một thị kiến, Chúa phán với ông: “Kha-na-ni-a!” Ông thưa: “Dạ, lạy 

Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố 

Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: 

người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a  
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đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông 

Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, 

về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại  

Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho 

quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa 

phán với ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh 

Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 

Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ 

người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào 

nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến 

đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh 

tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy 

Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt 

ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 

Rồi ông ăn và khoẻ lại.  

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông 

bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là 

Con Thiên Chúa. 21 Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và 

nói: “Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt 

những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với 

mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?” 22 Nhưng ông 

Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở  

Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng  

Mê-si-a.  

Đó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                                  Tv 116, 1.2 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong 

đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, 

Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình 

minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. 

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin 

Mừng. 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

Tung hô Tin Mừng                x. Ga 15, 16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em 

từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 

anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng              Mc 16, 15-18 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. 
15 Một hôm, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một và 

nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn 

ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo 

những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói 

được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống 

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những 

người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 

Ðó là lời Chúa. 
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MỘT THÁNH TÔNG ĐỒ 

(Nếu mừng chung với một thánh Tông Đồ khác) 

Bài đọc 1                     Ep 2, 19-22 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Êphêxô. 
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay 

người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân 

thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là 

chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây 

dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong 

Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng 

với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần 

Khí. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 18A, 2-3.4-5ab 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm 

này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng 

vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc 

biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 
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Tung hô Tin Mừng        

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi 

hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ 

đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng                  Lc 6, 12-19 

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và 

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, 

Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông 

Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, 

anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê,  

Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê,  

Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một 

chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân 

chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên 

hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành 

bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa 

lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực 

tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

Ðó là lời Chúa. 
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CÁC THÁNH 

Bài đọc 1                     Kh 7, 2-4.9-14 

Tôi thấy: Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi,  

thuộc mọi dân, moi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
2 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy một thiên thần mang ấn của 

Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy 

lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại 

đất liền và biển cả, 3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và 

cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên 

Chúa chúng ta”. 4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người được 

đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc 

mọi chi tộc con cái Ít-ra-en. 
9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào 

đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. 

Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay 

cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa 

chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng 

ta.” 11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung 

quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ 

phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng:  

“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta  

lời chúc tụng và vinh quang,  

sự khôn ngoan và lời tạ ơn,  

danh dự, uy quyền và sức mạnh,  

đến muôn thuở muôn đời! A-men!” 
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc 

áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, 

Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi 

trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình 

trong máu Con Chiên.” Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp ca                              Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

1) Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ 

hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, 

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

2) Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của 

Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 

3) Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu 

độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm 

tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. 

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh 

nhan Ngài. 
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Bài đọc 2                           1 Ga 3, 1-3 

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. 
1  Anh em thân mến,  

 anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:  

 Người yêu đến nỗi  

 cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa 

 -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.  

 Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,  

 là vì thế gian đã không biết Người. 
2  Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;  

 nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. 

 Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,  

 chúng ta sẽ nên giống như Người,  

 vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.   
3  Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô 

 thì làm cho mình nên thanh sạch  

 như Người là Đấng thanh sạch. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng            Mt 11, 28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Ha-lê-lui-a. 
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Tin Mừng                 Mt 5, 1-12a 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lơn lao. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:  
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,  

 vì Nước Trời là của họ.  
4  Phúc thay ai hiền lành,  

 vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5  Phúc thay ai sầu khổ,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6  Phúc thay ai khát khao nên người công chính,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7  Phúc thay ai xót thương người,  

 vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,  

 vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9  Phúc thay ai xây dựng hoà bình,  

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,  

 vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy  

 mà bị người ta sỉ vả, bách hại  

 và vu khống đủ điều xấu xa. 
12a Anh em hãy vui mừng hớn hở,  

 vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 

Ðó là lời Chúa. 
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LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 1 

Ca Nhập Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. 

Ca Nhập Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, alleluia. 

Bài Đọc 1              Kn 3, 1-9 

Trích sách Khôn Ngoan. 
1  Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa 

 và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 
2  Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; 

 khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 
3  Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 

 nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 
4  Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 

 nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 
5  Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 

 họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

 Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ 

 và thấy họ xứng đáng với Người. 
6  Người đã tinh luyện họ 

 như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

 và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
7  Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, 

 họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8  Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. 

 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 
9  Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; 
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 những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương 

 và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc 

 và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Đó là Lời Chúa. 

Hoặc:                   Rm 14, 7-9; 10c-12 

Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu  Rôma. 
7 Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình, và 

cũng không ai chết cho mình. 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa;  
9 Vì lẽ ấy, Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, là để thống trị 

người sống và kẻ chết. 10c Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà 

án của Thiên Chúa, 11 bởi có lời chép: “Chúa phán: Ta lấy sự sống 

Ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi 

sẽ xưng tụng Thiên Chúa”. 12 Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải 

trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp Ca                   Tv 25, 6-7, 17-18, 20-21 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

X. Lạy Chúa xin nhớ lại lượng từ bi  

 và lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn đời. 

 Lạy Chúa, xin nhớ đến con theo lòng thương xót của Chúa, 

 Vì Chúa thật nhân lành. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

X.  Lòng con se thắt, xin nới ra cho, 

 Xin kéo con khỏi cơn quẫn bách. 

 Xin nhìn phận con lầm than khốn khổ, 

 Và thương tha thứ mọi tội lỗi con. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 
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X. Xin giữ gìn mạng con và thương giải thoát, 

 Chớ để con xấu hổ vì đã tín thác nơi Ngài. 

 Ước chi lòng trong sạch và ngay thẳng giữ gìn con, 

 Vì con trọn niềm trông cậy ở Chúa. 

Đ.  Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Chúa. 

Hoặc là:                        Tv 27 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 

X. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi, 

 Tôi còn phải sợ ai? 

 Chúa bảo vệ đời tôi, 

 Tôi khiếp gì ai nữa? 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 

X. Tôi xin Chúa một điều, điều tôi luôn tìm kiếm: 

 Là được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi, 

 Để chiêm ngưỡng Chúa khả ái, 

 Và ngắm trông thánh điện Ngài. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 

X. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, 

 Xin thương xót và nhậm lời con. 

 Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. 

 Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 

X. Tôi tin sẽ được thấy ơn lành Chúa ban 

 Trong miền đất của kẻ sống. 

 Hãy trông đợi Chúa và sống can trường,  

 hãy vững lòng và trông cậy Chúa. 
 

Đ.  Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
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Tung hô Tin Mừng 

Alleluia, Alleluia: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, thì 

chúng ta sẽ được cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu 

đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleluia. 

Hoặc là: 

Alleluia, Alleluia: Đức Giêsu Kitô là trưởng tử giữa những kẻ 

chết, kính dâng Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. 

Amen. Alleluia. 

Tin Mừng            Ga 6, 37-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
37 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tất cả 

những ai Cha đã ban cho Tôi sẽ đến với Tôi; và ai đến với Tôi, Tôi 

sẽ không xua đuổi ra ngoài, 38 vì tôi đã từ trời xuống, không phải để 

làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi.  
39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban 

cho Tôi, Tôi không để mất người nào, nhưng Tôi sẽ cho họ sống lại 

trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha Tôi là tất cả những ai 

thấy Con và tin vào Người, thì có sự sống đời đời, và Tôi sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết”. 

Đó là Lời Chúa. 
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Hoặc là                    Ga 14, 1-6 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
1 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Lòng các con đừng 

xao xuyến! Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. 2 

Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với 

các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con? 3 Nếu Thầy đi và dọn 

chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy 

ở đâu, thì các con cũng ở đó. 4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường 

rồi.” 
5 Ông Tô-ma nói với Người: “Thưa Thầy, chúng con không biết 

Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” 6 Chúa Giê-su đáp: 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha 

mà không qua Thầy”. 

Đó là Lời Chúa. 

Ca Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh 

hồn, cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng 

từ ái. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và 

cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với các 

Thánh của Chúa đến muôn đời. 

Ca Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dù có chết 

cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ, 

alleluia. 
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LỄ AN TÁNG NGƯỜI LỚN MẪU 2 

Ca Nhập Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê 

mình, nơi không còn chết chóc, nhưng có niềm vui tồn tại muôn 

đời. 

Ca Nhập Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, alleluia. 

Bài  đọc 1            Rm  6, 3-9  

“Chúng ta cũng phải sống đời sống mới” 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, 3 không phải tất cả chúng ta  đã chịu phép 

rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người 

sao? 4 Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng 

được mai táng với Người , để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa 

Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta 

cũng phải sống đời sống mới như vậy. 
5 Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống 

như Người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất tr sự sống lại 

giống như Người; 6 chúng ta biết điều này là con người cũ của 

chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị 

hủy diệt, ngõ hầu chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. 7 Vì ai 

đã chết, thì được giải thoát khỏi tội lỗi. 
8 Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng, 

chúng ta sẽ cùng sống với Người; 9 chúng ta biết rằng, Đức Kitô 

một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết 

không còn thống trị được Người nữa. 

Đó là lời Chúa. 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc                   Rm 14, 7-9; 10c-12 

“Dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma 

 Anh em thân mến, 7 không ai trong chúng ta sống cho mình, và 

cũng không ai chết cho mình; 8 Vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 
9 Vì lẽ ấy, Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, là để thống trị 

người sống và kẻ chết. 10c Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà 

án của Thiên Chúa, 11 bởi có lời chép: Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta 

mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ 

xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ 

về chính mình với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp ca                        Tv 22, 1-6 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi: 

 Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, 

 cới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi, 

 tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài. 

 Dù bước đi trong lũng tối tử thần, 

 con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con, 

 chính côn trượng Chúa khiến con an lòng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
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X. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc, 

 đối diện những kẻ làm hại con; 

 trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,  

 ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Phước lộc và lượng từ bi Chúa 

 mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, 

 tôi sẽ ở trong nhà Chúa 

 suốt chuỗi ngày dài triền miên. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
  

Hoặc là:                     Tv 122 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
  

X. Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói: 

 “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa”. 

 Giờ đây hỡi Giêrusalem, 

 bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Các chi tộc, chi tộc của Chúa, 

 đều tiến về đây theo luật Israel 

 để xưng tụng danh Chúa. 

 Vì nơi đây đặt ngai tòa xét xứ, 

 ngai tòa của nhà Đavít. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
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X. Hãy cầu bình an cho Giêrusalem: 

 chúc những ai yêu mến thành được yên vui, 

 thái bình trong thành lũy, 

 yên ổn nơi tháp đài. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Vì anh em và thân bằng quyến thuộc, 

 tôi nói rằng: :Chúc thánh thánh an bình”. 

 Vì nhà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, 

 tôi chúc thành đô mọi phúc lành. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
  

Tung hô Tin Mừng 

Alleluia, Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì 

đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho những người bé mọn. 

Alleluia. 

Hoặc là: 

Alleluia, Alleluia: Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; 

ai tin Ta sẽ không chết muôn đời”. Alleluia. 
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Tin Mừng                        Ga 11, 21-27 

“Ta là sự sống lại và là sự sống” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô  theo  thánh  Gioan.   

Khi  ấy, 21 Marta thưa với Chúa Giêsu: “Thưa  Thầy, nếu Thầy 

ở đây thì em con không chết. 22 Nhưng ngay cả bây giờ, con biết  

Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban 

cho Thầy”. 23 Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. 24 Marta thưa: 

“Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. 
25 Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dù 

có chết cũng sẽ được sống; 26 và ai sống mà tin Ta, sẽ không chết 

bao giờ. Con có tin điều đó không?”. 27 Marta đáp: “Thưa thầy, 

vâng; con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến 

trong thế gian”. 

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc là                      Ga 12, 23-28 

“Nếu hạt lúa mì chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con 

Người được tôn vinh! 24 Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: 

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một 

mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. 25 Ai yêu sự 

sống mình thì sẽ mất; và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ 

được nó cho sự sống đời đời. 26 Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy; 

và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự 

Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy.” 
27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì? Lạy Cha, 

xin cứu con khỏi giờ này? Nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. 
28 Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha.” Lúc đó từ trời có tiếng 

phán rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta và Ta còn tôn vinh danh Ta 

nữa!”. 

Đó là Lời Chúa. 

Ca Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống 

thân xác hiển vinh của Người. 

Ca Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có 

chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin Ta, sẽ không chết bao 

giờ”. Alleluia. 
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LỄ AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ RỬA TỘI 

Ca Nhập Lễ            Mt 25, 34 

Chúa phán: Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh 

lấy phần gia nghiệp là Nước Trời, đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi 

tạo dựng vũ trụ (MPS: Ha-lê-lui-a). 

Bài  đọc 1 (Cựu ước)               Is 25, 6a.7-9  

Đức Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6a Ngày ấy, trên núi này,  

 Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:  
7  Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,  

 và tấm màn trùm lên muôn nước. 
8  Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.  

 Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ  

 trên khuôn mặt mọi người,  

 và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch  

 nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. 
9  Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta,  

 chúng ta từng trông đợi Người,  

 và đã được Người thương cứu độ.  

 Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.  

 Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

Bài  đọc 1 (Tân ước Mùa Phục Sinh)             Kh 7, 9-10.15-17  

Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. 
9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài 

nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn 

ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, 

tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên  
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Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ 

chúng ta.”  
15 Họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng 

trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của 

Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không 

còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì 

Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới 

nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca                              Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1) Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành, và bổ sức cho tôi. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

2) Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có 

Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

3) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan 

chứa. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

4) Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
  

 

 



M.LỤC NTTL CÁC LN B.ĐỌC LNGD KT.TỤNG KNTT P.LÀNH 

Hoặc Ðáp ca                   Tv 148,1-2.11-12.13-14a.14bc 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

1) Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên 

chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng 

Người, hỡi toàn thể thiên binh! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

2) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, 

thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, 

khắp mặt nhi đồng! 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

3) Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao 

cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, 

Người đã nâng cao. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 

4) Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con 

cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người. 

Đ. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, nào ca tụng thánh danh Chúa đi! 

Hoặc: 

Đ. Ha-lê-lui-a. 
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Bài  đọc 2                      Rm 6, 3-4.8-9  

Chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ cùng sống với Đức Ki-tô. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
3 Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm 

vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được 

dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào trong cái 

chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi 

thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng 

vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống 

mới. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 

cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng 

ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 

bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. 

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc Bài  đọc 2                  Rm 14, 7-9  

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 
7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 

cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống 

cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại 

chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 

Ðó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng               x. Mt 11, 25 

Alleluia, Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì 

đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho những người bé mọn. 

Alleluia. 
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Hoặc là:             Ga 6, 39 

Alleluia, Alleluia: Chúa nói: Ý của Cha tôi, là tất cả những kẻ 

Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ 

sống lại trong ngày sau hết. Alleluia. 

Tin Mừng         Ga 6, 51-58 

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh 

hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 

Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống.” 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm 

sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su 

nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và 

uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy 

sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật 

là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở 

lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 

và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà 

được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như 

bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 

sống muôn đời.” 

Ðó là lời Chúa. 
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Hoặc là                       Ga 19, 25-30 

Đây là mẹ của anh. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô  theo  thánh  Gioan.   
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, 

chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a 

Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng 

bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con 

của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ 

giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 
28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” 29 Ở đó, có một 

bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc 

vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30 Nhắp xong, 

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và 

trao Thần Khí. 

Đó là lời Chúa. 

Ca Hiệp Lễ                x. Rm 6, 4.8 

Chúng ta đã cùng mai táng với Đức Ki-tô, bởi vì chúng ta được 

thanh tẩy trong sự chết của Người, chúng ta tin rằng, chúng ta cũng 

sẽ cùng sống với Đức Ki-tô. (MPS: Ha-lê-lui-a). 
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LỄ AN TÁNG TRẺ EM CHƯA RỬA TỘI 

Ca Nhập Lễ  

Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi giot lệ nơi mặt họ, và sự chết 

không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không 

còn đau khổ nữa, vì các việc cũ đã qua đi. 

Bài  đọc 1               Is 25, 6a.7-8b  

Đức Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
6a  Ngày ấy, trên núi này, 

 Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: 
7  Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, 

 và tấm màn trùm lên muôn nước. 

 
8b  Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 

 Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ 

 trên khuôn mặt mọi người. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp ca            Tv 24, 4-5ab.6 và 7c.17 và 20 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

Hoặc: 

Đ.  Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn 

tủi hổ. 

1) Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của 

Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

Hoặc: 

Đ.  Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn 

tủi hổ. 
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2) Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng 

biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin nhớ lại. Xin lấy tình 

thương mà nhớ đến con cùng. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

Hoặc: 

Đ.  Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn 

tủi hổ. 

3) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, và giải thoát con 

khỏi bước ngặt nghèo. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, 

đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. 

Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

Hoặc: 

Đ.  Lạy Chúa, chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn 

tủi hổ. 

Tung hô Tin Mừng             2 Cr 1, 3b-4a 

Alleluia, Alleluia: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi 

lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn 

nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Alleluia. 
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Tin Mừng               Mt 11, 25-30 

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời 

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 

người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ 

người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy 

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi 

êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

Ðó là lời Chúa. 

Ca Hiệp Lễ                Is 25, 8 

Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. 
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LỄ GIỖ 

Ca Nhập Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê 

mình, nơi không còn chết chóc, nhưng có niềm vui tồn tại muôn 

đời. 

Ca Nhập Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Như Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ 

trong Chúa Giêsu cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người . Cũng 

như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi 

người cũng sẽ được tác sinh, Alleluia. 

Bài  đọc 1          2 Mcb 12, 43-46  

Ông hành động rất tốt đẹp và đáng khen vì nghĩ đến sự sống lại. 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
43 Trong những ngày ấy, ông Giu-đa quyên được khoảng hai 

ngàn quan tiền, và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng lễ đền tội; ông 

làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống 

lại. 44 Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã 

ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư 

thừa và ngu xuẩn. 45 Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp 

dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. 46 Đó là 

lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để 

họ được giải thoát khỏi tội lỗi. 

Đó là lời Chúa. 
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Hoặc là                  Rm 14, 7-9; 10c-12 

“Dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” 

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma 

 Anh em thân mến, 7 không ai trong chúng ta sống cho mình, và 

cũng không ai chết cho mình; 8 Vì nếu chúng ta sống, là sống cho 

Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, 

chúng ta vẫn thuộc về Chúa. 
9 Vì lẽ ấy, Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, là để thống trị 

người sống và kẻ chết. 10c Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà 

án của Thiên Chúa, 11 bởi có lời chép: Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta 

mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ 

xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ 

về chính mình với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 

Đáp ca                        Tv 22, 1-6 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi: 

 Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, 

 cới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi, 

 tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài. 

 Dù bước đi trong lũng tối tử thần, 

 con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con, 

 chính côn trượng Chúa khiến con an lòng. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
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X. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc, 

 đối diện những kẻ làm hại con; 

 trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,  

 ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
 

X. Phước lộc và lượng từ bi Chúa 

 mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, 

 tôi sẽ ở trong nhà Chúa 

 suốt chuỗi ngày dài triền miên. 
 

Đ.  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
  

Hoặc là:                     Tv 122 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
  

X. Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói: 

 “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa”. 

 Giờ đây hỡi Giêrusalem, 

 bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Các chi tộc, chi tộc của Chúa, 

 đều tiến về đây theo luật Israel 

 để xưng tụng danh Chúa. 

 Vì nơi đây đặt ngai tòa xét xứ, 

 ngai tòa của nhà Đavít. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
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X. Hãy cầu bình an cho Giêrusalem: 

 chúc những ai yêu mến thành được yên vui, 

 thái bình trong thành lũy, 

 yên ổn nơi tháp đài. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

X. Vì anh em và thân bằng quyến thuộc, 

 tôi nói rằng: :Chúc thánh thánh an bình”. 

 Vì nhà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, 

 tôi chúc thành đô mọi phúc lành. 
 

Đ.  Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói, 

 Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
  

Tung hô Tin Mừng 

Alleluia, Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì 

đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho những người bé mọn. 

Alleluia. 

Hoặc là: 

Alleluia, Alleluia: Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; 

ai tin Ta sẽ không chết muôn đời”. Alleluia. 

Tin Mừng            Lc 23, 33.39-43 

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô  theo  thánh  Luca.   
33 Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập 

giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ 

Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và 

cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu 

chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết 

sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã 

làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với  
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Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ 

đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, 

anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 

Đó là lời Chúa. 

Hoặc là                      Ga 12, 23-28 

“Nếu hạt lúa mì chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
23 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con 

Người được tôn vinh! 24 Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: 

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một 

mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. 25 Ai yêu sự 

sống mình thì sẽ mất; và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ 

được nó cho sự sống đời đời. 26 Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy; 

và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự 

Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy.” 
27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì? Lạy Cha, 

xin cứu con khỏi giờ này? Nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. 
28 Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha.” Lúc đó từ trời có tiếng 

phán rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta và Ta còn tôn vinh danh Ta 

nữa!”. 

Đó là Lời Chúa. 

Ca Hiệp Lễ (Ngoài Mùa Phục Sinh) 

Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống 

thân xác hiển vinh của Người. 

Ca Hiệp Lễ (Trong Mùa Phục Sinh) 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có 

chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin Ta, sẽ không chết bao 

giờ”. Alleluia.  


